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Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.

Het Bureau heeft tot taak:

a. wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende
beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op
dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

b. bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van
voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;

c. informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid
op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering
mogelijk te maken.

Het Bureau verricht zijn taak in het bijzonder waar problemen in het geding zijn, die het
beleid van meer dan één departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal
en cultureel welzijn verantwoordelijk voor het door het Bureau te voeren beleid. Omtrent de
hoofdzaken van dit beleid treedt de minister in overleg met de minister van Algemene Zaken,
van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.



Lijst van afkortingen van enquêtes met hun herkomst

AVO = Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (SCP)
BEW = Bestrijding excessieve werkloosheid (SCP)
CV = Culturele veranderingen in Nederland (SCP)
DLO = Doorlopend leefsituatieonderzoek (CBS)
EBB = Enquête beroepsbevolking (CBS)
ECHP = European Community Household Panel (Eurostat)
ERV = Enquête rechtsbescherming en veiligheid (CBS)
EWSC = European Survey on Working Conditions (European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions)
GE = Gezondheidsenquête (CBS)
GEKS = Gegevensbestand quartaire sector (SCP)
GMP = Geomarktprofiel (Geo-Marktprofiel)
HZI = Hoe zoeken ingeschrevenen (Research voor Beleid)
ICVS = International Crime Victims Survey (diverse instanties)
LFS = Labour Force Survey (Eurostat)
LSO = Leefsituatieonderzoek (CBS)
LWW = Leefsituatiewerkenden, werklozen en arbeidsongeschikten (SCP)
KNO = Nationaal kiezersonderzoek (SKON)
OII = Onderzoek naar ouderen in instellingen (SCP)
PMB = Politiemonitor bevolking (BiZa/Justitie)
POLS = Permanent onderzoek naar de leefsituatie (CBS)
SPVA = Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (ISEO)
TBO = Tijdsbestedingsonderzoek (SCP)
VOCL = Voortgezet onderwijs cohort leerlingen (CBS)
WBO = Woningbehoeftenonderzoek (CBS)
WMD = Woonmilieudatabank (RPD)

Verklaring der tekens

. = gegevens ontbreken
* = voorlopig cijfer
x = geheim
- = nihil
0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
< = minder dan respectievelijk kleiner dan
> = meer dan respectievelijk groter dan
≤ = minder dan respectievelijk kleiner dan of gelijk aan
≥ = meer dan respectievelijk groter dan of gelijk aan

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de
som der opgetelde getallen.
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VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Rapport dat sinds 1974 elke twee jaar een beeld van de Nederlandse
samenleving en haar overheidsbeleid pleegt te bieden, is doorgaans naar binnen gericht.
Vergelijkingen worden getrokken tussen bevolkingsgroepen en tussen peiljaren, maar deze
vergelijkingen spelen zich bijna steeds af binnen een enkele samenleving: de Nederlandse.
Alleen in 1990 stond het rapport gedeeltelijk in het teken van de internationale vergelijking.
Thans, tien jaar later, richten wij de blik opnieuw over de landsgrenzen. Het Sociaal en
Cultureel Rapport 2000 is, gerekend naar het aantal pagina's, zelfs voor meer dan drie kwart
gewijd aan de internationale vergelijking. Voor uitgebreide verhandelingen over specifiek
Nederlandse ontwikkelingen bleef daardoor weinig ruimte over. Ons streven was nu eenmaal
om de totale omvang van het rapport drastisch terug te brengen.

Dat is slechts tot op zekere hoogte gelukt. Het SCR200 is aanmerkelijk dunner dan zijn
onmiddellijke voorganger, maar het is nog steeds een dik boek. Dat heeft stellig te maken met
het gekozen centrale thema. De landenvergelijking levert veel meer materiaal op dan in 1990,
al was het alleen maar doordat instanties als de OECD en Eurostat sindsdien niet stil hebben
gezeten. Het feit dat dit materiaal voor steeds meer onderwerpen en steeds meer landen, ook
in de vorm van tijdreeksen, beschikbaar is, heeft geleid tot een groot aantal nogal omvangrijke
tabellen en grafieken die natuurlijk het nodige commentaar vragen, waardoor ook de tekst 
uitdijt. Dit commentaar is nog enigermate beperkt door het bewust te richten op de positie van
Nederland binnen de Europese familie en in die zin is de landenvergelijking 'Neerlandocentrisch'.
Beperking is ook gezocht in het aantal vergeleken landen. De vergelijking richt zich in hoofd-
zaak op de landen van de Europese Unie of een selectie hieruit. 

Traditiegetrouw houdt het Sociaal en Cultureel Rapport zich bezig met zowel bevolking als
beleid en wij hebben getracht ook in dit rapport aan deze traditie vast te houden. Daarbij moet
worden vastgesteld dat het gemakkelijker is om tot uitspraken te komen over wel en wee van
de bevolking van een land dan over het aldaar gevoerde overheidsbeleid. Dat beleid laat zich
slechts gedeeltelijk vangen in compacte indicatoren en het is bovendien slechts bij uitzondering
object van regelmatige en systematische documentatie volgens een vaste standaard. Resultaten
van vergelijkend onderzoek liggen hier niet voor het opscheppen en de auteurs van het Sociaal
en Cultureel Rapport konden hierin ook niet door eigen onderzoek voorzien, althans niet met
betrekking tot alle beleidsterreinen die in het rapport aan de orde zijn. Hierin vindt het rapport
dus, in al zijn omvang, de nodige beperkingen.

Zoals gezegd is in dit rapport, naast de internationale vergelijking, maar weinig ruimte gebleven
voor de Nederlandse actualiteit. Wij hebben op dit punt niet meer, zoals in vorige rapporten,
gestreefd naar een volledig beeld, maar het gelaten bij 'capita selecta': Per beleidsterrein werd
slechts een enkel onderwerp meer specifiek belicht. De waarde van het Sociaal en Cultureel
Rapport als naslagwerk wordt hierdoor uiteraard aangetast. In dit verband is het goed om 
melding te maken van een nieuwe publicatie die het SCP voortaan in de oneven jaren uitbrengt
onder de titel 'De sociale staat van Nederland'. Hierin worden in elk geval de belangrijkste
output-indicatoren van het beleid op verschillende terreinen opgenomen. Het eerste rapport in
deze reeks verschijnt in 2001.
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Het Sociaal en Cultureel Rapport werd opgesteld door een team van auteurs. Deze keer werd
het team versterkt door een externe auteur, te weten Flip de Kam, hoogleraar in de economie
van de publieke sector aan de Rijksuniversiteit Groningen die hoofdstuk 3 'Economie en 
overheidsfinanciën' voor zijn rekening nam. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn 
bijdrage.
De 'Epiloog' waarmee dit rapport eindigt werd door ondergetekende geschreven. Deze
beschouwing heeft het karakter van een bespiegeling naar aanleiding van de feiten die het rap-
port oplevert. Voor een resumé van de bevindingen dat dicht bij de tekst van het rapport blijft,
kan de lezer te rade gaan bij de 'Samenvatting' die voorafgaat aan het rapport en samengesteld
is door drs. Carlo van Praag, de hoofdredacteur van deze veertiende editie van het SCR.

Prof. Dr. Paul Schnabel
Directeur SCP
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1 INLEIDING

Het Sociaal Cultureel Rapport 2000 (SCR 2000) verschilt van zijn onmiddellijke voorganger.
De omvang werd aanzienlijk teruggebracht en met het oog daarop is het streven naar volledig-
heid in de beschrijving van de ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen losgelaten. De
sectorhoofdstukken bestaan in principe nog slechts uit twee grote paragrafen die worden voor-
afgegaan door een korte inleidende beschouwing met enkele kerncijfers. Van de beide grote
paragrafen is er telkens één gewijd aan het centrale thema, terwijl de andere zich richt op een
belangrijk en actueel beleidsvraagstuk van de sector in kwestie. 

Het centrale thema voor het SCR 2000 is de positie van Nederland te midden van andere
Europese landen. Daarbij worden de landen van de Europese Unie (EU), eventueel ook andere
westerse landen, vergeleken op de ontwikkeling van een aantal prestatie-indicatoren, terwijl
daarnaast enige aandacht wordt gegeven aan de invloed die Nederland ondervindt van de
Europese eenwording. Het is overigens ten tweede male dat de internationale vergelijking als
bindmiddel in een SCR figureert. De eerste keer gebeurde dat in de editie van 1990.

De internationale vergelijking loopt dus als rode draad door dit rapport. Dat wil zeggen dat in
alle aan specifieke beleidsvelden gewijde hoofdstukken een uitgebreide paragraaf is opgenomen,
die zich richt op de positie van Nederland te midden van andere landen. De algemene hoofd-
stukken staan zelfs geheel in het teken van de internationale vergelijking. Het is een thema dat
veel ruimte vergt in een rapport dat nu juist in volume diende te worden teruggebracht.
Tabellen en grafieken die in het SCR per traditie al een tijdsdimensie hebben en ook vaak
gedifferentieerd zijn naar onderscheiden bevolkingsgroepen, dijen verder uit als zij ook nog
het onderscheid tussen landen moeten weergeven. Nodeloos te zeggen dat deze tabellen en
grafieken ook kennis vergen van de situatie in andere landen. In een SCR kan de internationale
vergelijking geen doel op zichzelf zijn. Een droge presentatie van statistisch materiaal volstaat
niet, de cijfers moeten geïnterpreteerd worden en daartoe is achtergrondinformatie over de
vergeleken samenlevingen onontbeerlijk. Deze samenlevingen verschillen alleen al in de
manier waarop zij hun statistieken aanleggen. Verschillende landen hanteren soms verschillende
operationaliseringen, of zelfs verschillende definities, van een zelfde verschijnsel en niet zelden
hebben de gevonden verschillen te maken met dit soort artefacten. Hierover moet klaarheid
bestaan nog voor met de eigenlijke interpretatie van verschillen kan worden begonnen. Dit
alles kost ruimte.

Er zijn evenwel voldoende redenen om de internationale vergelijking desondanks aan te vatten.
De termen internationalisering en globalisering liggen op ieders lippen en de Europese inte-
gratie is met de introductie van de Europese Monetaire Unie (EMU) een nieuwe fase ingegaan.
Men zou weleens willen weten in wat voor gezelschap Nederland zich bevindt en waarin het
integreert. Is bijvoorbeeld de Europese eenwording de bezegeling van een convergentie tussen
de landen, die toch al optrad? In welke mate weten landen hun eigenaardigheden te behouden
of zelfs te cultiveren? Zijn er wellicht voorbeelden van groeiende tegenstellingen, dus van
divergentie? En wat is de achtergrond van de resterende verschillen? Landen verschillen naar
hun staatsinrichting, hun welvaart en economische structuur, hun bevolkingssamenstelling en
de wijze waarop de overheid in de samenleving ingrijpt. In al deze factoren liggen mogelijke
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verklaringen voor verschillen in levensomstandigheden en gedragingen van de bevolking. In
het SCR komen al deze onderwerpen aan de orde. De sectorgeoriënteerde opbouw van het
rapport, waarin de grote beleidssystemen achtereenvolgens een plaats vinden, is daarbij een
voordeel. In moderne verzorgingsmaatschappijen wordt het leven van de burgers nu eenmaal
in belangrijke mate door deze beleidssystemen bepaald en juist op dit punt zijn er nog duide-
lijke verschillen tussen landen, ook binnen de Europese familie. Verschillen in beleidssyste-
men kunnen op hun beurt weer verwijzen naar een diepere oorzakelijke laag van cultuur-
historische feiten. Deze liggen echter grotendeels buiten de reikwijdte van een SCR. 
Een verdere reden die pleit voor de internationale vergelijking als centraal thema, is de grote
hoeveelheid statistisch materiaal die tegenwoordig beschikbaar komt via internationale organi-
saties als de Europese Unie (Eurostat), de Raad van Europa, de OECD en de Verenigde
Naties. Vergeleken bij 1990 is er een veelvoud aan gegevens voorhanden, die in een aantal
gevallen ook al door deze organisaties gestandaardiseerd zijn. Dit materiaal vindt zijn weg
naar een groot aantal publicaties, tot en met de landelijke dagbladen toe, maar een systematische
inventarisatie ervan dwars door de sectoren heen ontbreekt nog. Het SCR kan hiermee in elk
geval een bescheiden begin maken. 

Dit SCR biedt een beschrijving en een interpretatie van overeenkomsten en verschillen tussen
landen en van de dynamiek die hierin in een recente periode is opgetreden. Daarin krijgt ons
eigen land meer aandacht dan de overige landen. Deze vormen soms niet meer dan het refe-
rentiekader waarbinnen Nederland wordt gepositioneerd. In dat opzicht mag dit SCR worden
opgevat als een poging tot 'benchmarking'. Scores van Nederland op een groot aantal prestatie-
indicatoren worden vergeleken met die van andere landen en er wordt nagegaan of ons land in
de verschillende hiërarchieën van plaats verandert. Van de bevindingen kan een geruststellende
of juist een alarmerende werking uitgaan en in die zin is de internationale vergelijking beleids-
relevant. Zo blijkt Nederland te midden van een aantal vergelijkbare landen zijn toppositie te
zijn kwijtgeraakt als het gaat om de levensverwachting van zijn bevolking. In de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen is Nederland juist geklommen van een plaats in de achterhoede naar een
positie in de middenmoot. Verder kan het leerzaam zijn om vast te stellen of problemen die
Nederland met andere landen deelt, in die landen op vergelijkbare wijze tegemoet getreden
worden. Alle landen in deze contreien van de wereld kampen met de gevolgen van de indivi-
dualisering, met een vergrijzende bevolking, met asielmigratie, met drugsproblematiek en met
de bepaling van nieuwe grenzen tussen marktwerking en overheidsinterventie, maar de per-
ceptie van deze problemen en de wijze waarop zij worden aangepakt, lopen uiteen.

Bij dit alles past een waarschuwing aan het adres van wetenschappelijk geïnteresseerde lezers
wier verwachtingen mogelijkerwijs te hoog zijn gespannen. Het SCR is naar zijn opdracht een
poging tot samenhangende beschrijving van verschijnselen in verschillende sectoren van
samenleving en beleid. Een grote theoretische diepgang is daarbij niet voorzien en ook niet
haalbaar. Uiteraard worden de onderzoeksresultaten wel geïnterpreteerd, maar deze interpretatie
draagt overwegend een ad-hoc-karakter. De constructie van causale modellen of de toetsing
van hypothesen, bijvoorbeeld over moderniseringsprocessen en culturele diffusie, is geen oog-
merk van de landenvergelijking. De keuze van de landen, waarover aanstonds meer, wordt dan
ook voornamelijk door praktische overwegingen geleid en niet door wetenschappelijke ambities.
Dat neemt niet weg dat een gangbare typologie van verzorgingsstaten zoals die van Esping-
Andersen, een plaats krijgt in het rapport en dat in verschillende hoofdstukken de geldigheid
van deze typologie en de positie van Nederland daarin ter sprake komt. 
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In dit rapport wordt Nederland vergeleken met andere Europese landen en met de landen van
de EU in het bijzonder. De landen van de Derde Wereld en van Oost-Europa zijn buiten
beschouwing gelaten met de nadrukkelijke bedoeling de variatie te beperken. De problemen
die deze landen ontmoeten, zijn van een andere orde dan die in ons deel van de wereld. Een
vergelijking met Nederland kan, althans in het verband van het SCR, niet anders dan triviale
resultaten opleveren. Deze strategie van selectie op overeenkomst wordt evenwel niet conse-
quent doorgevoerd. Westerse landen buiten Europa, zoals de Verenigde Staten, worden af en
toe wel in de vergelijking betrokken en dat geldt ook voor landen die, hoewel lid van de EU,
toch vrij sterk van Nederland verschillen.
In de keuze van de landen wordt in sommige sectorhoofdstukken een trechtermodel gehanteerd.
Dat houdt in dat de vergelijking begint met een groot aantal landen die op terreinspecifieke
prestatie-indicatoren worden vergeleken en dat zij eindigt met een klein aantal landen die op
de kenmerken van hun beleidssysteem worden doorgelicht. De eerste fase van de vergelijking
omvat zo mogelijk alle landen van de EU, eventueel nog aangevuld met Noorwegen en
Zwitserland, en zoals gezegd ook met buiten-Europese westerse landen. In een tweede fase
wordt de vergelijking toegespitst op een kleiner aantal landen. De selectie verschilt per hoofd-
stuk, maar wordt wel door een gemeenschappelijk principe gestuurd. Dit principe is gelegen in
de veronderstelde verwantschap met Nederland. Nabijgelegen West-Europese landen worden
langer binnen boord gehouden dan Ierland, Oostenrijk of de landen van Scandinavië en Zuid-
Europa. Kleine samenlevingen als, wederom, Ierland en zeker Luxemburg worden eerder
opgeofferd dan Duitsland of Frankrijk.
De selectie wordt daarnaast ingegeven door de beschikbare gegevens. Op de bodem van de
trechter is nog slechts plaats voor enkele landen, waaronder in elk geval Nederland. Per hoofd-
stuk wordt verantwoord op welke landen de keuze valt. Dat hangt van de probleemstelling in
het hoofdstuk af. In het algemeen zal worden gekozen voor landen die redelijk met Nederland
overeenkomen, zodat resterende verschillen slechts op een beperkt aantal variabelen kunnen
teruggrijpen. Dat aantal variabelen zal overigens altijd te groot blijven voor stellige conclusies.
Zo hangen verschillen in werkloosheid tussen landen samen met de economische structuur, de
actuele conjunctuur, de demografie, de immigratie, de regelingen van de sociale zekerheid, het
arbeidsmarktbeleid, de definitie van werkloosheid en de eigenaardigheden van de registratie.
Het is bij zoveel variabelen moeilijk te bewijzen dat verschillen in de afhankelijke variabele
worden veroorzaakt door verschillen in een bepaalde onafhankelijke variabele. Multivariate
analyse is geen optie bij een te gering aantal waarnemingseenheden. Aan de hand van wel-
gekozen kerncijfers en met behulp van inzichten uit de literatuur kunnen relaties tussen 
variabelen echter wel aannemelijk worden gemaakt. 
In de algemene hoofdstukken waarmee het SCR aanvangt, wordt het trechtermodel overigens
niet gehanteerd. Deze hoofdstukken zijn niet te vereenzelvigen met een sectoraal beleids-
systeem. Hun functie is om verschillen tussen landen aan het licht te brengen die via de 
sectorale benadering niet boven komen, terwijl zij op zichzelf, en ook als achtergrondmateriaal
voor de sectorhoofdstukken, toch van belang zijn.

Over de methodische aspecten van de internationale vergelijking bestaat een uitgebreide
onderzoeksliteratuur. De werkwijze hangt uiteraard af van het doel van de vergelijking en het
aantal in de vergelijking betrokken landen. Melvin Kohn onderscheidt naar gelang de wijze
waarop landen in de vergelijking worden gebruikt, drie typen van internationale vergelijkin-
gen: vergelijkingen met landen als waarnemingseenheden, vergelijkingen met landen als
object en vergelijkingen met landen als context (Kohn 1989).

5INLEIDING



In veel internationale vergelijkingen worden landen slechts als waarnemingseenheden gebruikt
voor de studie van statistische relaties tussen verschijnselen. Hun kenmerken worden beschre-
ven als variabelen die verschillende waarden kunnen aannemen, zonder dat gelet wordt op de
unieke constellaties die deze variabelen samen kunnen vormen. Dit soort vergelijkingen draagt
alleen vrucht bij een voldoende aantal waarnemingseenheden, dus landen. Op deze wijze kan
men bijvoorbeeld de relatie tussen de investeringen in kinderopvang en de arbeidsmarkt-
participatie van vrouwen bestuderen. In het hoofdstuk Gezondheid en zorg zijn de landen op
deze manier gebruikt om vast te stellen in welke mate de levensverwachting correleert met
welvaart.
Daartegenover staat de internationale vergelijking waarin landen om wille van zichzelf worden
geselecteerd. Zij zijn in de vergelijking geen medium, maar doel. Een land wordt daarbij niet
in de vergelijking opgenomen als een bundel van losse variabelen, maar als een complex van
onderling samenhangende kenmerken die samen een verhaal vormen, dat ook vaak als een his-
torisch getint verhaal wordt opgedist. Deze vorm van vergelijking is in theorie mogelijk met
een groot aantal landen, maar in dat geval niet handzaam. In de praktijk wordt zij meestal
beperkt tot twee of drie cases. 
Vaak behoren internationale vergelijkingen noch tot het ene, noch tot het andere type, maar
liggen zij daartussenin. In dat geval doen landen dienst als 'context'. Landen worden hierbij
niet om wille van zichzelf, maar als representanten van bepaalde systemen vergeleken. Zo kan
men landen die in termen van de typologie van Esping-Andersen behoren tot hetzelfde type
verzorgingsstaat, vergelijken op hun onderwijsbeleid om daarbij vast te stellen of ook dat
beleid in het teken staat van een sociaal-democratische, een corporatistische of een liberale
ideologie. Het doel van de vergelijking komt overeen met de vergelijking van landen als 
waarnemingseenheden, maar de methode wijkt af. Statistische methoden hebben hier plaats-
gemaakt voor redenering op basis van systematische exploratie van overeenkomsten en ver-
schillen tussen landen. De variabelen nemen een ordinale of, vaker nog, een nominale vorm
aan. Een land is meer of minder egalitair ingesteld en het is een verzorgingsstaat van het 
corporatistische, het sociaal-democratische of het liberale soort. De grenzen tussen het type
vergelijking met landen als context en de beide andere typen zijn overigens vloeiend. Het doel
van de internationale vergelijking wordt niet altijd geëxpliciteerd en de intentie van de onder-
zoeker is niet altijd eenduidig (Przeworski 1987:38). Een land kan zowel doel van beschrijving
zijn, als middel tot het opsporen van op een hoger niveau gelegen verbanden. Men kan zich
zelfs afvragen of een vergelijking tussen welke eenheden dan ook niet ipso facto een doel
dient dat de beschrijving van de afzonderlijke eenheden te boven gaat. Aan de andere kant kan
een vergelijking waarin de landen primair als context dienst doen, toch uitmonden in een 
scoretabel waarin de landen als waarnemingseenheden zijn genoteerd, zij het dat bij kleine
aantallen statistisch geformuleerde conclusies gewoonlijk niet binnen bereik liggen.

In de internationale vergelijkingen in dit rapport zijn de landen overwegend als context
gebruikt. Zoals gezegd is het SCR eerder gericht op beschrijving dan op de toetsing van hypo-
thesen. Als landen worden ondergebracht in bredere categorieën, gebeurt dit slechts in enkele
hoofdstukken met behulp van vooraf bestaande inzichten. In dit verband werd de typologie
van verzorgingsstaten van Esping-Andersen reeds genoemd. Deze typologie is overigens door
diverse auteurs geamendeerd en aangevuld, zoals Arts en Gelissen in een daaraan gewijd over-
zichtsartikel demonstreren (Arts en Gelissen 1999). Voor het overige wordt de categorisering
achteraf aangebracht en resulteert zij uit het empirische materiaal. Daarbij zal nogal eens 
blijken dat de verzameling van landen uiteenvalt in vertrouwde geografisch-culturele blokken:
de Scandinavische landen, West-Europa en Zuid-Europa, waarbij landen als Ierland en
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Oostenrijk soms meer met het West-Europese en soms meer met het Zuid-Europese blok over-
eenkomen. Ongetwijfeld zijn er voor dit resultaat cultuurhistorische verklaringen. Een aantal
tijdreeksen in het rapport doet verder vermoeden dat ook moderniseringstheorieën goede dien-
sten kunnen bewijzen bij het onthullen van de grote lijnen. De verschillen tussen landen corres-
ponderen tot op zekere hoogte met faseverschillen in een moderniseringsproces dat alle wes-
terse, en ook een aantal economisch geavanceerde niet-westerse, landen doorlopen. De econo-
mische groei speelt ongetwijfeld een voorname rol in de aandrijving van dit proces, maar 
verschillen in bruto binnenlands product (BBP) per hoofd bieden toch vaak niet meer dan een
zwakke verklaring voor de op een bepaald moment aangetroffen sociale en culturele verschillen
tussen landen, althans niet tussen landen die in de modernisering al bepaalde drempels hebben
overschreden (Ester et al. 1993: 230; Gundelach 1994). De maatschappelijke verwerking van
de economische groei blijkt gevoelig te zijn voor de politieke constellaties die, al of niet toe-
vallig, in bepaalde historische fasen in de verschillende landen zijn opgetreden (Wilensky et
al. 1987: 451 e.v.). Beperking van de internationale vergelijking tot relatief welvarende landen
doet de schijnwerper als vanzelf vallen op deze institutionele verschillen en dat is in een
Sociaal en Cultureel Rapport ook passend. Institutionele verschillen tussen landen zijn echter
moeilijker te hanteren dan het BBP per hoofd. Het gaat om kwalitatieve verschillen die zich
niet eenvoudig laten formaliseren. Zo lang het om twee of drie landen gaat, kan in de vergelij-
king hun uniciteit gerespecteerd worden, maar als het gaat om een grotere verzameling, 
resteert op de weg naar grotere abstractie slechts de typologie. Toepassing daarvan betekent
een afstand doen van informatie, en de toedeling van landen aan typen vergt gewoonlijk 
arbitraire beslissingen. Zo kan bijvoorbeeld Nederland niet goed worden ondergebracht in de
meest courante typologieën van verzorgingsstaten.

De institutionele verschillen tussen landen zijn onderhevig aan veranderingen. Het ligt voor de
hand dat zij onder invloed van economische globalisering, wereldomspannende communicatie-
netwerken en massatoerisme eerder kleiner dan groter worden. In ons deel van de wereld is er
bovendien een geforceerde integratie van bovenaf gaande. De Europese eenwording gaat
gepaard met een economische schaalvergroting en met een uniformering van de regelgeving
die, naar men mag veronderstellen, de landen van de EU tot convergentie dwingt. Deze supra-
nationale factor zal ook onderwerp van dit rapport zijn, zij het vooral in de betekenis die hij
voor Nederland heeft. In verschillende hoofdstukken zijn paragrafen opgenomen waarin het
onderwerp niet zozeer is 'Nederland in Europa', als wel 'Europa in Nederland'.

Het rapport vangt aan met een uitvoerige samenvatting van de bevindingen, die voornamelijk
is opgehangen aan de internationaal-vergelijkende hoofdstukken en paragrafen. 
Daarop volgt een aantal algemene, dat wil zeggen het niveau van de enkele beleidssector over-
stijgende, hoofdstukken. Zij hebben een dubbele functie. In de eerste plaats dienen zij als 
achtergrondmateriaal voor de overige hoofdstukken en in de tweede plaats werpen zij licht op
facetten van samenleving en beleid die in een zuiver sectorale benadering niet tot hun recht
zouden komen. In deze hoofdstukken komen achtereenvolgens de onderwerpen demografie,
economie en overheidsfinanciën, democratie en participatie, openbaar bestuur, waarden en
normen, en tijdsbesteding aan bod. Het hoofdstuk over de tijdsbesteding is een nieuwe ver-
schijning in het SCR. Dit onderwerp werd voorheen behandeld binnen het hoofdstuk Vrije tijd,
media, cultuur, maar paste daar nooit goed in. De besteding van de tijd omvat immers meer
dan de besteding van uitsluitend de vrije tijd. Bovendien gaat het in dit hoofdstuk niet om de
besteding van de tijd als zodanig, maar om problemen van maatschappelijke ordening die via
de ingang van de tijdsbesteding aan het licht komen.
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Na deze algemene hoofdstukken komen de sectorhoofdstukken, zeven in getal, die elk gewijd
zijn aan een bepaald beleidsterrein. Daaronder bevindt zich het reeds genoemde hoofdstuk
Vrije tijd, media en cultuur dat nu ontdaan is van de gebruikelijke verhandeling over tijds-
besteding in het algemeen. Daarmee past het hoofdstuk ook beter in de reeks van sectorhoofd-
stukken, hoewel het zich nog steeds niet helemaal laat vereenzelvigen met een sector van
beleid. Zoals gezegd bevatten de sectorhoofdstukken steeds een internationale paragraaf, naast
een 'vrije' paragraaf waarin een door de auteur zelf gekozen sectorvraagstuk wordt aangesneden.
Aan het einde van het rapport is echter een epiloog opgenomen die, op een meer abstract
niveau, een visie op de positie van Nederland ontwikkelt.

De internationale paragrafen van het rapport zijn rijk voorzien van tabellen en figuren. Deze
gehoorzamen tot op zekere hoogte aan een bepaalde standaard. Ter wille van de overzichte-
lijkheid is gekozen voor een vaste volgorde van landen. De EU-15 is eerst verdeeld in drie
grote regio's, te weten West- en Midden-Europa, Noord-Europa en Zuid-Europa. Daarbinnen
worden de landen in alfabetische volgorde vermeld, met uitzondering van Nederland dat 
telkens als eerste in zijn groep wordt opgevoerd. Deze volgorde wordt overigens doorbroken
in een aantal figuren (vooral staafdiagrammen), waarin landen geordend zijn naar de hoogte
van hun score op een verschijnsel. De overzichtelijkheid van de geboden informatie geeft bij
deze keuze de doorslag. In andere figuren zijn niet de volledige landnamen, maar afkortingen
daarvan gebruikt. Deze afkortingen zijn volgens EU-gebruik. Dat betekent dat bepaalde landen
misschien niet direct herkenbaar zijn. Oostenrijk wordt weergeven met A, Griekenland met EL,
Spanje met E en Zweden met S.

Aan het begin van het rapport wordt een uitgebreide inhoudsopgave geboden, alsmede een
overzicht van de opgenomen tabellen en grafieken. De lezer die uit is op een snelle indruk van
de onderwerpen die in dit rapport worden aangesneden, kan hierin steun vinden.
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SAMENVATTING

1. Algemeen
Dit SCR bestaat zoals altijd uit een aantal algemene hoofdstukken en een aantal hoofdstukken
gewijd aan de hoofdsectoren van beleid. Deze laatste hoofdstukken worden met de algemene
hoofdstukken en met elkaar verbonden door een centraal thema. Ditmaal is gekozen voor de
internationale vergelijking, waarbij de aandacht uitging naar de positie van Nederland te mid-
den van andere EU-landen. De algemene hoofdstukken staan geheel en al in het teken van de
internationale vergelijking, de sectorhoofdstukken slechts gedeeltelijk. De sectorhoofdstukken
omvatten steeds een inleidende paragraaf met kerncijfers van het betrokken beleidsterrein, ver-
volgens een paragraaf die gewijd is aan een geselecteerd nationaal beleidsthema om dan te
eindigen met een relatief omvangrijke internationale paragraaf. Door deze beperking van de
sectorhoofdstukken tot drie paragrafen is de 'dekkingsgraad' van het Sociaal en Cultureel
Rapport 2000 wat minder dan die van zijn voorgangers. Er is geen poging meer gedaan om de
ontwikkelingen per beleidsterrein in hun volle breedte recht te doen. Deze ambitie leidde in
het verleden tot steeds dikkere rapporten. Aangezien van verschillende kanten werd aan-
gedrongen op een compacter SCR is de formule van het rapport aangepast.

De internationale vergelijkingen in dit rapport zijn in hoofdzaak gericht op prestatie-indicatoren.
Op deze wijze was het mogelijk om de meeste, en in een groot aantal gevallen zelfs alle, landen
van de EU in de beschouwing te betrekken en Nederland daarbinnen een plaats te geven. Waar
mogelijk en zinvol zijn daaraan ook andere westerse verzorgingsstaten toegevoegd. Niet deze
hele groep van landen kon evenwel systematisch worden doorgelicht op institutionele en
beleidsinhoudelijke kenmerken. Waar de beschouwingen ingaan op nationale beleidssystemen,
is het aantal landen beperkt.

De algemene hoofdstukken waarmee het rapport aanvangt, hebben respectievelijk betrekking
op:

- demografie;
- economie en overheidsfinanciën;
- openbaar bestuur;
- participatie;
- normen en waarden;
- ordening en verdeling van de tijd.

De sectorhoofdstukken zijn achtereenvolgens gewijd aan:

- gezondheid en zorg;
- arbeid;
- sociale zekerheid;
- wonen;
- onderwijs;
- vrije tijd, media en cultuur;
- justitie.

Het rapport wordt afgesloten door een epiloog.
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De samenvatting wijkt van deze ordening af, maar verwijst op een groot aantal plaatsen expli-
ciet naar de hoofdstukken van het rapport, zodat de lezer die zich in een bepaald onderwerp
verder wil verdiepen, de weg daarnaar gemakkelijk vindt. Niet alleen de tekst van de hoofd-
stukken is samengevat, maar ook tabellen en grafieken zijn, voorzover mogelijk, gecomprimeerd.
Soms werden daartoe tabellen en figuren uit de hoofdstukken gecombineerd. De
bronvermelding van deze tabellen en figuren maakt duidelijk waar in het rapport zij hun oor-
sprong vinden.

De samenvatting beperkt zich in hoofdzaak tot het internationale deel van het rapport. De
Nederlandse sectorspecifieke paragrafen vertonen een grote diversiteit en kunnen slechts 
globaal geresumeerd worden. Paragraaf 2 biedt een zeer korte omschrijving van hun inhoud.

2. Nederland anno 2000: enkele beleidsvraagstukken

2.1 De AWBZ: het perspectief van de gebruiker
Uniek voor Nederland is dat de voorzieningen voor langdurige verzorging van ouderen,
gehandicapten en chronische psychiatrische patiënten worden gefinancierd via een aparte
volksverzekering, de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Nergens anders is het
recht op voorzieningen zo stevig vastgelegd. Dat blijkt evenwel geen garantie voor voldoende
en kwalitatief goede hulp. Velen die hulp behoeven, krijgen die hulp pas na een lange periode
van wachten en vervolgens krijgen ze minder hulp dan ze nodig hebben en soms andere hulp
dan ze zouden willen hebben. Bij de hulp aan huis komt daar nog eens bij dat de vrijheid om
te bepalen wie er helpt en op welk tijdstip, nogal eens ontbreekt.
Bovendien zijn de AWBZ-voorzieningen nog steeds niet goed op elkaar afgestemd en de
afstemming tussen de AWBZ-voorzieningen en die uit andere stelsels blijft eveneens proble-
matisch. Dit breekt steeds meer gehandicapten op, nu voor een groeiend aantal van hen een
plaats buiten de integrale opvang van het traditionele tehuis wordt gezocht.

2.2 Achtergronden en bedreigingen van de Nederlandse werkgelegenheidsgroei
De sterke werkgelegenheidsgroei in Nederland in de jaren negentig viel grotendeels samen
met de snelle opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt. De meeste nieuwe banen werden niet
bezet door kansarme werklozen, maar door (herintredende) vrouwen en andere nieuwkomers
op de arbeidsmarkt. Terwijl de positie van verschillende kwetsbare groepen op de arbeids-
markt (laagopgeleiden, allochtonen) nog steeds niet rooskleurig is, steeg de arbeidsdeelname
van vrouwen van 41% in 1992 naar 51% in 1999. Zowel de werkloosheid, die lange tijd zeer
hoog bleef, als het extra inkomen dat herintredende vrouwen in het huishouden inbrachten,
droegen bij aan de gematigde loonontwikkeling in de jaren negentig. Als gevolg van de krapte
op de arbeidsmarkt en van gewenning aan het tweede inkomen in het huishouden, zou het
matigende effect op de lonen in de nabije toekomst evenwel kunnen verminderen. Dit zou
voortzetting van de snelle werkgelegenheidsgroei uit de jaren negentig in gevaar kunnen 
brengen.

2.3 Reïntegratie van uitkeringsgerechtigden
Met de teruglopende werkloosheid is het bestaan van een omvangrijke groep uitkerings-
ontvangers die moeilijk aan de slag komt een opvallend gegeven. Het rapport bevat een analyse
van het aantal reïntegreerbare uitkeringsontvangers, een overzicht van de reïntegratietrends en
een schets van de belangrijkste factoren die aan deze ontwikkeling ten grondslag liggen.
Eén verklaring voor de 'stagnerende reïntegratie' is dat van de 1,6 miljoen ontvangers van een
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arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering slechts een deel naar betaald
werk kan worden teruggeleid. Dit is bepaald aan de hand van drie criteria, die tot verschillende
uitkomsten leiden. Op basis van de formele criteria van de uitkeringsregelingen gaat het om
ruim een half miljoen personen, op basis van de subjectieve beoordeling en de methodieken
die in de uitvoeringspraktijk worden gehanteerd komt men lager uit.
De feitelijke reïntegratiekans is bij werklozen ongeveer tweemaal zo hoog als bij bijstands-
ontvangers, die weer veel betere perspectieven op werkhervatting hebben dan arbeidsonge-
schikten. In de loop van de jaren negentig is de uitstroomkans bij arbeidsongeschikten per
saldo niet verbeterd, hoewel zij wel vaker een baan hebben naast de uitkering. Bij werklozen
is de kans op werkhervatting de afgelopen jaren wel iets toegenomen en – hoewel exacte 
cijfers ontbreken – is het plausibel dat dit ook bij bijstandsontvangers enigermate het geval is.
Uit de analyse van achtergrondfactoren komt naar voren dat de teruggang in het aantal werk-
zoekende uitkeringsontvangers de afgelopen jaren geen gelijke tred heeft gehouden met de
groei van het aantal banen. Dit is deels een gevolg van de concurrentie door herintreders en
schoolverlaters, die ook meer profijt hebben gehad van het groeiende aantal flexibele en deel-
tijdbanen. Bij uitkeringsgerechtigden is de bereidheid tot het aanvaarden van minder aantrek-
kelijk werk sinds het begin van de jaren tachtig toegenomen. De financiële prikkels tot reïnte-
gratie zijn de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar zijn bij uitkeringsontvangers voor
een deel weer tenietgedaan door flankerend beleid (zoals vrijlatingsbepalingen in de bijstand
en de herverzekering van het WAO-gat). Bij werkgevers lijken de financiële prikkels om
werklozen in dienst te nemen redelijk effectief. Arbeidsongeschikten nemen zij echter minder
gemakkelijk in dienst: de sterkere financiële prikkels worden voor een deel doorkruist door
een toenemende selectie van werknemers op grond van het gepercipieerde ziekterisico.
In de uitvoering lijken bestuurlijke veranderingen (terugdringen van de rol van de sociale part-
ners) en een omslag in de uitvoeringspraktijk (meer gericht op uitstroombegeleiding) gunstige
condities te bieden voor een toenemende reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. De 'één-
loketgedachte' komt voorlopig echter slechts in beperkte mate van de grond, en het is de vraag
of de reïntegratie in de toekomstige, geprivatiseerde opzet beter zal verlopen dan thans het
geval is. Het is nog onduidelijk of de privatiseringsoperatie zal leiden tot meer feitelijke con-
currentie in termen van het aantal gereïntegreerde uitkeringsontvangers. Ook moet worden
bedacht dat de uitvoering slechts een van de factoren is die de mate van reïntegratie beïn-
vloedt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het selectiegedrag van werkgevers en de ken-
merken van de uitkeringsontvangers zijn eveneens van groot belang.

2.4 De markt van koopwoningen
De woningmarkt wordt op dit moment beheerst door een hausse op de markt van koopwonin-
gen. Deze wordt veroorzaakt door de trage aanpassing van de woningmarkt aan de conjunctuur
en door de woonvoorkeuren waaraan de nieuwbouw niet onmiddellijk tegemoet kan komen.
Het eigenwoningbezit neemt vooral toe bij de hogere inkomens. De woonlasten in de koop-
sector zijn vooral bij recente kopers de afgelopen jaren fors toegenomen en liggen nu op het
niveau van begin jaren tachtig. Toen was de rente hoog en waren de prijzen laag, nu is het
omgekeerde het geval. De hogere kosten leveren de eigenaren niet meer kwaliteit op. 
Het eigenwoningbezit kent voordelen. Het geeft meer verantwoordelijkheid aan de bewoners,
meer mogelijkheden tot de verwezenlijking van eigen preferenties en daarnaast biedt het
eigenwoningbezit een mogelijkheid tot vermogensvorming. Daar staat tegenover dat de bewo-
ners honkvaster worden en dat de dynamiek op de woningmarkt afneemt. Dat maakt het voor
nieuwkomers op de woningmarkt weer moeilijker een entree te vinden, terwijl ook mensen die
tijdelijke huisvesting zoeken moeilijker aan hun trekken komen. Daarnaast bergt een toenemend
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eigenwoningbezit onder de lagere-inkomensgroepen het risico in zich dat de kwaliteit van de
woningvoorraad onder deze groepen daalt in plaats van stijgt. In landen met veel eigenwoning-
bezit doet dit probleem zich voor en in de Nederlandse stadsvernieuwingswijken met veel 
particulier bezit eveneens. Daar komt bij dat de invloed van de overheid op de woningmarkt
minder wordt naarmate het eigenwoningbezit toeneemt. Dit is vooral van belang wanneer de
conjunctuur schommelingen vertoont.
De huidige snelle toename van het eigenwoningbezit kan nog gezien worden als een inhaal-
slag, na de decennia waarin de huursector centraal stond in de volkshuisvesting. Het moment
dat bijna alle hogere inkomens eigenaar zijn komt echter snel in zicht. Daarna zal het prijsniveau
zich moeten aanpassen aan de mogelijkheden van de mensen met een inkomen rond modaal. 

2.5 Marktwerking in het onderwijs
De laatste tijd is er in het onderwijs een duidelijke trend naar vermaatschappelijking en markt-
werking.
Dat blijkt in de eerste plaats uit een toenemende omgevings- en marktoriëntatie. Om maat-
schappelijke vragen en problemen beter het hoofd te kunnen bieden werden onderwijsinhouden
en didactische werkwijzen vernieuwd. Het beroepsonderwijs werd beter afgestemd op de kwa-
lificatie-eisen van de arbeidsmarkt. In het wetenschappelijk onderwijs nam het aandeel van de
toepassingsgerichte studies toe en deed zich een verschuiving voor van fundamenteel naar toe-
gepast wetenschappelijk onderzoek. De gevolgen van deze ontwikkeling worden verschillend
beoordeeld. Terwijl voorstanders van ondernemende onderwijsinstellingen wijzen op de inno-
vatieve impulsen uit de markt, vrezen tegenstanders dat de kerntaken van het onderwijs erdoor
in het gedrang zullen komen. 
Marktwerking in het onderwijs manifesteert zich ook in een groeiende concurrentie tussen
scholen en instellingen, niet alleen binnen het publieke bestel, maar ook tussen bekostigde en
particuliere instellingen. In het initieel jeugdonderwijs vindt de concurrentie vooral tussen de
bekostigde instellingen onderling plaats; het particulier onderwijs vervult daar voorlopig nog
een marginale rol. Op de postinitiële onderwijsmarkt is het marktaandeel van de publiek 
bekostigde instellingen nog beperkt, maar neemt de concurrentie met de particuliere sector wel
toe. In de afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in een uitvoerig debat over concurrentiever-
valsing door publieke instellingen (bij contractactiviteiten). Binnen instellingen leidt markt-
werking tot andere verhoudingen en omgangsvormen. De zakelijke marktgerichte management-
cultuur botst nogal eens met de traditionele onderwijscultuur. Voor de gevolgen van deze cul-
tuurverschillen is tot op heden weinig aandacht. Of marktwerking een vloek of een zegen voor
het onderwijs is, zal de komende jaren moeten blijken. In principe leidt het tot meer keuze-
mogelijkheden voor onderwijsvragers en biedt het onderwijsaanbieders een perspectief op ver-
nieuwing en groei. De effecten van marktwerking laten echter ook keerzijden zien, zoals een
toenemende segregatie in het onderwijs en een sterk overheersende aandacht voor economische
waarden en praktisch nut. 

2.6 'Er even helemaal uit': trends op de vrijetijdsmarkt
In het hoofdstuk Vrije tijd, media en cultuur wordt ingegaan op de 'vermarkting' van de vrije-
tijdsbesteding. Binnen een iets dalende hoeveelheid vrije tijd geven zowel het aantal uitstapjes
als de vrijetijdsuitgaven een aanzienlijke stijging te zien. Dit duidt op een verhoogde kapitaal-
intensiteit van de wijze van vrijetijdsbesteding: men trekt er vaker op uit en trekt daarbij vaker
de portemonnee. Als gevolg daarvan heeft de vrijetijdsindustrie aan economische betekenis
gewonnen. Het verenigingsleven en de culturele sector ontwikkelden zich minder expansief.
De organisatiegraad van de bevolking in verenigingen was stabiel. De deelname aan culturele
activiteiten steeg, maar minder onstuimig dan de bestedingen aan de vrije tijd in het algemeen.
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De verscherpte competitie om de vrije tijd en de groeiende vermenging van uiteenlopende
vrijetijdsactiviteiten stellen culturele instellingen voor de opgave het publiek voor zich te 
winnen zonder het eigen karakter te verliezen.

2.7 Daders en slachtoffers van geweld
Daders van geweld komen in soorten. Naast een harde kern van daders met veel problemen
bestaat er een groep daders die vaak als vriendengroep onder invloed van alcohol of drugs
geweldsdelicten plegen. Tussen de groepen van daders en slachtoffers blijkt bovendien een
overlap te bestaan die verband houdt met het uitgaansgedrag, het gebruik van alcohol en drugs
en het dragen van een wapen. 
In de positie van slachtoffers zijn de afgelopen jaren verbeteringen aangebracht. De politie
wijst een groter deel van de slachtoffers op de mogelijkheid van slachtofferhulp, maar voor
slachtoffers van bedreiging gebeurt dit nog te weinig. In het strafproces zijn de mogelijkheden
voor schadevergoeding vergroot. Slachtoffers ervaren hun rol in het strafproces nog steeds
vaak als te gering, terwijl de schadevergoeding in de praktijk nogal eens tegenvalt.

3. Het Europese vaderland
De totstandkoming van de Europese interne markt, de komst van een nieuwe gemeenschappe-
lijke munt, de verplichte opening van voorheen afgeschermde markten, de beëindiging van
nationale staatsmonopolies in de publieke dienstverlening en de toenemende bevoegdheden
van 'Brussel' in het algemeen, kunnen moeilijk onopgemerkt blijven. De Europese burgers zijn
zich bewust van de Europese eenwording, zonder dat deze overigens veel politieke hartstocht
oproept. Zij zijn redelijk op de hoogte van de verschillende communautaire instellingen, zoals
de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank en het Europese
Hof van Justitie. Desgevraagd verklaren deze burgers ook veel voor de Europese zaak te voe-
len en laat een grote minderheid, eveneens desgevraagd, weten net zo sterk aan Europa
gehecht te zijn als aan de eigen nationale staat. In Nederland geldt dat, blijkens een recente
enquête, voor 42% van de bevolking. Tabel 1 biedt verdere illustraties van een positieve hou-
ding ten opzichte van de EU. De positieve antwoorden overwegen althans in alle zeven onder-
zochte landen boven de negatieve (resterende antwoorden waren neutraal). De Nederlandse
burgers waren, samen met de Italianen, het meest tevreden over de EU. Bij de Italianen gaat
deze adhesie voor de EU gepaard met wantrouwen in het functioneren van de democratie in
eigen land. Voor Nederlanders geldt dat evenwel niet. Zij hebben vergelijkenderwijs juist veel
vertrouwen in de eigen overheid en het eigen parlement (zie tabel 5.7).

Tabel S1 Houding ten opzichte van de EU, 1999 (bevestigende antwoorden in procenten van de bevolking)
NL B D F VK DK I

lidmaatschap EU goede zaak 73 47 44 47 47 31 62
lidmaatschap EU slechte zaak 5 8 10 14 23 23 5

teleurstelling bij opheffing EU 45 28 33 38 19 37 50
opluchting bij opheffing EU 9 9 16 13 24 22 3

steun voor primaat EU t.o.v. nationaal beleid 64 66 56 57 41 40 72

tevredenheid met democratie in eigen land 80 51 69 62 72 82 35
tevredenheid met democratie in EU 51 58 48 52 46 34 58
Bron: tabel 5.11 en 5.14
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Des te opmerkelijker is de lage opkomst van juist de Nederlanders bij de Europese verkiezin-
gen. Deze opkomst daalde van 58% van het electoraat in 1979 naar 30% in 1999 en is daarmee,
afgezien van de opkomst in het Verenigd Koninkrijk, de laagste in de EU. De Nederlandse
houding is er kennelijk een van welwillende onverschilligheid. 

De relatieve fixatie op de eigen nationale overheid, die ook in andere landen waarneembaar is,
laat zich goed verklaren. Economische en culturele internationalisering, privatisering en dere-
gulering zijn processen die ook los van de Europese integratie plaatsvinden en deze processen
worden in sterke mate gemedieerd door de nationale overheden. Openbaar bestuur, fiscus,
sociale zekerheid en de diverse andere beleidssystemen vertonen in de verschillende landen
nog steeds hun eigen historisch gegroeide karakter en zelfs van convergentie naar een
Europees gemiddelde is lang niet altijd sprake. Dit Sociaal en Cultureel Rapport biedt de nodige
voorbeelden van deze idiosyncrasieën. De nationale staat is nog steeds het dominante politieke
referentiekader, welk feit ook duidelijk weerspiegeld wordt door de berichtgeving in de media.

Behalve de aantrekkingskracht van de nationale politiek speelt ook de complexiteit van de
Europese beleidsvorming de burgers parten. Het Europese beleid wordt gedragen door honder-
den netwerken van technische specialisten en beleidsvoorbereiders en het wordt gekenmerkt
door zowel horizontale als verticale vervlechting van Europese, nationale, regionale en
gemeentelijke bestuurslagen. Daarnaast spelen duizenden belangengroepen en lobby's een rol
bij de beleidsvorming. Dit alles maakt 'Europa' voor de gemiddelde burger weinig transparant.
Het voornaamste motief om toch nog aan de Europese verkiezingen deel te nemen was 
'burgerplicht'.

Tenslotte wekt het zogenoemde democratische tekort wellicht ontmoedigend. In Nederland
vindt slechts de helft van de bevolking dat de Europese democratie van hetzelfde gehalte is als
de nationale democratie. In Denemarken is dat slechts eenderde. In België, Frankrijk en Italië
krijgt de Europese democratie meer krediet, maar daar is het vertrouwen in de nationale demo-
cratie ook kleiner. Het democratische tekort slaat overigens niet alleen op de te geringe
bevoegdheden van het Europese Parlement, maar ook op de summiere verantwoording die
ministers doorgaans afleggen over hun optreden in de Europese circuits. 
Hoofdstuk 5, Participatie, van dit rapport komt tot de conclusie dat de besluitvorming en de
verdeling van zeggenschap op Europees niveau effectiever en transparanter zouden kunnen.
Het besluit met de verzuchting dat over dat probleem al het nodige wordt gezegd en geschre-
ven, maar: "...de discussie dreigt zich te zeer te beperken tot de sfeer van de politiek-bestuur-
lijke instellingen. Aan de 'demos' van de democratie wordt vaak nog slechts gerefereerd met
noties over helaas dan wel terecht ongeïnteresseerde burgers. De democratisering van de EU
lijkt vaak meer een project van politiek-bestuurlijke elites die op zoek zijn naar erkenning en
legitimatie in de bevolking, dan iets wat van onderop en buitenaf wordt afgedwongen op de
bezitters van de macht."

4. De nationale politieke en maatschappelijke participatie
De relatieve fixatie op de nationale politiek is inderdaad niet meer dan relatief. Ook bij natio-
nale verkiezingen is de opkomst in vrijwel alle landen van de EU in het laatste decennium
gedaald. Verder zijn steeds minder kiezers lid van een politieke partij. Nergens in de EU,
behalve in Oostenrijk, overschrijdt het aantal partijleden de 7% van het electoraat. Nederland
hoort in dit opzicht met een aandeel van 2,5% tot de achterhoede. Ook andere traditionele 
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vormen van sociale participatie, zoals het lidmaatschap van vakbonden en kerken, zijn uit de
gunst. De belangstelling voor vakbonden is hier lager dan in bijna alle andere landen van
Noord- en West-Europa. Daarbij moet worden aangetekend dat in landen met een hoge organi-
satiegraad van werknemers, zoals de Scandinavische landen en Oostenrijk, het vakbonds-
lidmaatschap een andere betekenis heeft dan in Nederland. 
De ontkerkelijking is in Nederland verder voortgeschreden dan in alle andere landen van de
EU. Figuur 1, afgeleid van figuur 5.2 elders in dit rapport, laat in een oogopslag zien hoe sterk
Nederland zich van de anderen onderscheidt. Degenen die hier te lande desondanks wel zijn
aangesloten, zijn echter relatief trouwe kerkgangers, zoals figuur 1, door de lengteverhouding
van de gepaarde staven, eveneens laat zien.

Figuur S1 Kerklidmaatschap en wekelijkse kerkgang, 1998 (in procenten van de bevolking)

Bron: figuur 5.2

Terwijl de Nederlanders de traditionele kanalen voor politieke en maatschappelijke participatie
weinig benutten, zijn zij opvallend enthousiast voor een aantal organisaties in het maatschap-
pelijke middenveld. Nederlanders zijn massaal lid en/of donateur van Amnesty International,
het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, terwijl ook organisaties die zich om het milieu
bekommeren, als Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds bij ons veel aanhang hebben.
Daarnaast zijn ook consumentenbelangen en sport in Nederland in hoge mate georganiseerd
(zie tabel 5.2).
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Tabel 2 biedt een compilatie van gegevens over politieke en maatschappelijke participatie in
zeven landen. De ledentallen van de verschillende organisaties zijn daar opgeteld en gerelateerd
aan de bevolkingsomvang.

Tabel S2 Aantal leden/donateurs van verschillende organisaties in zeven landen, 1994-2000, (per 1.000 inwoners)
NL B D F UK DK I

politieke partijen (1998-2000) 19 47 22 11 14 39 34
vakbonden (1994/5) 100 157 114 30 124 348 112
kerken (1998) 411 757 734 671 597 815 919
totaal 530 961 870 712 735 1.202 1.065

internationale hulp: Amnesty International 
en Rode Kruis (1995/6) 70 24 58 11 4 19 4
milieu: Greenpeace en WNF (1999) 90 13 13 2 8 13 5
totaal 160 37 71 13 12 32 9

vrijetijds- en serviceorganisaties:
Voetbalbond, Scouting, Rotary (1996-99) 66 53 67 31 53 57 19
Bron: tabel 5.4

Op deze wijze vallen er drie typen landen te onderscheiden. Denemarken en in mindere mate
Italië en België zijn voorbeelden van landen met een traditionele civil society waarin politieke
partijen, vakbonden en kerken relatief belangrijk zijn, maar de overige organisaties op het
maatschappelijke middenveld niet zo sterk zijn ontwikkeld. Frankrijk behoort tot de landen
waar in beide opzichten sprake is van weinig affiniteit met maatschappelijke organisaties. Met
als enige uitzondering de kerken, vertonen de Fransen bij alle in de tabel opgenomen organisa-
tievormen de geringste animo om als lid of donateur op te treden. Het ontzuilde Nederland
tenslotte, vormt een typisch voorbeeld van een land waar relatief weinig burgers zijn georgani-
seerd binnen kerken, politieke partijen of vakbonden, maar waar tegelijkertijd een omvang-
rijke alternatieve civil society bestaat.

5. De demografische context: een stagnerende en vergrijzende bevolking
Nederland springt er in EU-verband uit door zijn bevolkingsdichtheid en zijn bevolkingsgroei.
Die groei bedroeg over de jaren negentig 6,4% en bleef daarmee alleen achter bij Ierland en
Luxemburg. Deze relatief sterke groei wordt veroorzaakt door de combinatie van een verge-
lijkenderwijs nog steeds hoog geboorteoverschot (alleen in Ierland is de natuurlijke aanwas
hoger) en een matig hoog vestigingsoverschot. Het hoge geboorteoverschot berust niet op een
hoge vruchtbaarheid per vrouw, maar op de leeftijdsopbouw van onze bevolking, met relatief
veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het vestigingsoverschot wordt in de jaren negentig in
West- en Noord-Europa vooral bepaald door asielmigranten. De EU kreeg in relatie tot haar
bevolkingsomvang tweemaal zoveel asielverzoeken als de Verenigde Staten te verwerken;
Nederland kreeg er op zijn beurt weer tweemaal zoveel als de hele EU. De EU als geheel ver-
toont, ondanks de immigratie, een bijna stationaire bevolking. De vruchtbaarheid ligt er in alle
landen onder het vervangingsniveau en in de meeste landen duurt deze situatie al twee tot drie
decennia. Op de lange termijn worden voor de landen van de EU totale vruchtbaarheidscijfers
tussen 1,3 en 1,9 verwacht. Bij de huidige leeftijdsstructuur betekent dat, zonder immigratie,
een krimpende bevolking.
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Als bijproduct van deze krimp zal de grijze druk in de komende veertig jaar verdubbelen. De
vergrijzing wordt in de landen van de EU allerwegen als probleem gezien, vooral in verband
met een mogelijk toekomstig tekort aan arbeidskrachten en met de stijgende lasten van voor-
zieningen die verbonden zijn aan de oude dag. De immigratie in haar huidige omvang kan de
vergrijzing maar weinig afremmen en voor een verveelvoudiging van de immigratie zijn de
geesten niet echt rijp. Meer soelaas kan worden verwacht van een betere benutting van het
binnenlandse arbeidspotentieel. De arbeidsparticipatie van vrouwen kan nog worden verhoogd
en de toekomstige ouderen zouden kunnen worden gestimuleerd om tot op hogere leeftijd
betaalde arbeid te verrichten dan thans gebruikelijk is. Een ongunstig neveneffect mag daarbij
niet onvermeld blijven. Een te sterk beroep van de arbeidsmarkt op het potentiëel heeft als
nadeel dat ongehonoreerde zorgtaken, die in een vergrijzende samenleving steeds belangrijker
worden, nog meer dan thans in de verdrukking geraken. Het is echter ook mogelijk om de
dreigende krapte op de arbeidsmarkt van de andere kant te benaderen en de omvang van de
werkgelegenheid aan te passen aan het beschikbare arbeidsaanbod. Veel werk kan worden
ondergebracht in landen waar de bevolking nog wel groeit. Het zal daar ook vanzelf wel
terechtkomen.

6. Economie: een Nederlands mirakel?
Van de drie economische grootmachten is de EU vooralsnog de minst welvarende. Binnen de
EU neemt Nederland een hoge positie in. Na Luxemburg (niet in figuur 2 opgenomen) en
Denemarken is het bruto binnenlands product per hoofd hier het hoogst. Dit BBP is uitgedrukt
in guldens met gelijke koopkracht. In het verleden scoorde Nederland aanmerkelijk slechter.
In 1990 nam Nederland een povere elfde positie in en het BBP per hoofd lag 14% onder het
gemiddelde van de EU. Nu ligt het er 14% boven. Nergens in de EU, behalve in Luxemburg
(niet in figuur 2 opgenomen), Ierland en Denemarken, was de groei in deze periode zo sterk. 

De gunstige economische ontwikkeling die zich sinds een jaar of acht in de EU, maar vooral
in de VS voltrekt, wordt wel toegeschreven aan de invloed van de informatie- en communica-
tietechnologie, die ook in de toekomst garant zou staan voor een aanhoudende economische
groei. Deze verwachting is overigens onder economen zeker geen gemeengoed.
Nederland heeft uiteraard geprofiteerd van de internationale economische bloei. De opvallend
goede economische prestaties van ons land in het bijzonder worden wel in verband gebracht
met het succes van het poldermodel. Dit is de naam die wordt gegeven aan een sociaal-econo-
misch complex dat de volgende ingrediënten bevat: een op consensus gerichte relatie tussen
de overheid en de sociale partners, loonmatiging, beheersing van de uitgaven in de sociale
zekerheid en activerend arbeidsmarktbeleid. Bij nadere inspectie, onder andere door middel
van internationale vergelijking, blijkt de feitelijke heilzame invloed van de afzonderlijke 
factoren moeilijk vast te stellen (zie hoofdstuk 9).
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Figuur S2 BBP per hoofda en groei van het BBP per hoofd van de bevolkingb, 1990-1998

a Gecorrigeerd voor verschillen in koopkracht van de gulden.
b Gecorrigeerd voor inflatie.

Bron: tabel 3.1

Loonmatiging kwalificeert zich als een van de waarschijnlijke verklaringen voor het
Nederlandse succes. Ook de nog niet genoemde relatieve onderwaardering van de gulden
voordat de euro werd ingevoerd, kan een rol hebben gespeeld. Los van het poldermodel wordt
echter de massale toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt genoemd als een factor die juist
in Nederland de binnenlandse consumptie sterk stimuleerde. Aan dat laatste droeg trouwens
ook de stijging van de huizenprijzen bij. Eigen-woningbezitters verzilverden op grote schaal
de overwaarde van hun woning, om op deze wijze geld vrij te maken voor andere bestedingen.

Door het gunstige economische tij en een beleid gericht op terugdringing van de uitgaven voor
sociale zekerheid daalde in Nederland het peil van de collectieve uitgaven als percentage van
het BBP met 5,8 procentpunt. Daarin was het binnen de EU, na Ierland, koploper. Voor de EU
als geheel bedroeg de reductie van de collectieve uitgavenquote slechts 0,6 procentpunt. In
enkele landen steeg deze quote zelfs (tabel 3.6). Het is opmerkelijk dat de quoten van de ver-
schillende landen in de besproken periode niet naar elkaar toegroeiden, maar juist iets grotere
variatie gingen vertonen. De beleidsconcurrentie binnen de EU heeft dus (nog) niet voor con-
vergentie gezorgd. In de socialezekerheidsuitgaven trad wel enige convergentie op. 

Een ander fortuinlijk gevolg van de economische opgang was de daling van de staatsschuld.
Deze werd ook in de hand gewerkt door de daling van de rente in de jaren negentig.
Bovendien was een beperkte of op zijn minst duidelijk dalende staatsschuld een van de toe-
latingsvoorwaarden voor de EMU. In enkele landen, waaronder de Scandinavische landen, het
Verenigd Koninkrijk en Nederland, tekenen zich reeds begrotingsoverschotten af. De discussie
over de aanwending van deze meevallers woedt nog. Aflossing van resterende staatsschuld,
lastenverlichting voor burgers en extra overheidsuitgaven dienen zich als mogelijkheden aan.
Het voordeel van de eerste oplossing is dat de dreigende oververhitting van de economie
wordt tegengegaan en dat een buffer voor oplopende uitgaven in de toekomst (bijvoorbeeld als
gevolg van vergrijzing) wordt aangelegd. Op deze oplossing lijkt dan ook momenteel in
Nederland het accent te liggen.
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7. Werkgelegenheid: nog een Nederlands mirakel?
Behalve door zijn economische groei onderscheidde Nederland zich door zijn forse toename
van de werkgelegenheid. Deze groeide tussen 1990 en 1998 met 14,5% en dat was voldoende
om een in omvang toenemend aantal 15-64-jarigen van werk te voorzien en daarbinnen de
participatie van vooral vrouwen op te krikken. Daarenboven werd ook de werkloosheid nog
met ruim 2 procentpunt teruggedrongen. Tabel 3 laat voor een selectie van EU-landen zien in
welke mate de potentiële beroepsbevolking anno 1998 ook feitelijk op de arbeidsmarkt is
ingeschakeld en welke winst (in sommige landen verlies) daarin in de periode 1990-1998
werd geboekt. Nederland boekte duidelijk het meeste vooruitgang. Daarmee kwamen wij op
een voor West-Europa normaal tot hoog niveau en verhieven wij ons boven het EU-gemiddelde.
Ook de arbeidsparticipatie van vrouwen (niet in tabel 3 opgenomen) ligt thans boven die van
de meeste andere West-Europese landen en boven het EU-gemiddelde. Daarbij moet worden
aangetekend dat het hier gaat om personen die aan de arbeidsmarkt deelnemen. Gemeten in
voltijdsbanen ligt de Nederlandse arbeidsparticipatie nog steeds onder het EU-gemiddelde. In
plaats van de in tabel 3 vermelde 68% komen we uit op slechts 54%, en dat is een van de
laagste waarden in de Unie. Nergens in de EU wordt zo veel deeltijdarbeid verricht als in
Nederland. Volgens Eurostat-onderzoek verrichtte in 1998 39% van de werkenden in
Nederland deeltijdarbeid, tegen 17% van de werkenden in de gehele EU. Deze verhouding
gold zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke beroepsbevolking. Volgens Eurostat ver-
richtten twee op de drie werkende vrouwen deeltijdarbeid (zie tabel 7.2). 

Tabel S3 Nettoparticipatiegraad en werkloosheid in de EU, 1998 
nettoparticipatiegraada (personen in % werkloosheida

van bevolking van 15-64 jaar) (in % van beroepsbevolking)
mutatie t.o.v. 1990 mutatie t.o.v. 1990

1998 (%) (procentpunt) 1998 (%) (procentpunt)
Nederland 68 14,5 4 –2,1
overig West- en Midden-Europa

België 58 6,3 10 2,8
Duitsland 62 –4,7 9 3,5
Frankrijk 61 0,9 12 2,9
Verenigd Koninkrijk 71 0,4 6 –0,6

Noord-Europa
Denemarken 79 3,9 5 –2,7
Zweden 70 –11,3 8 6,6

Zuid-Europa
Italië 52 –2,8 12 2,9
Spanje 50 5,1 19 2,4

EU15 (ongewogen gemiddelde) 63 0,1 9 2,1
a Definitie ILO.

Bron: tabel 9.6

De werkloosheid is in Nederland met 4% (volgens de ILO-definitie) de laagste van de hier
vergeleken landen en in de overige EU-landen bereikt alleen Luxemburg een nog lagere waarde.
Al in 1990 onderscheidden wij ons in dit opzicht gunstig van bijna alle andere EU-landen,
maar in de reductie van het cijfer (met 2,1 procentpunt) boekten wij ook nog de beste resul-
taten, met uitzondering van Denemarken, waar de werkloosheid nog wat sterker daalde.
Opvallend was dat zelfs Zweden, waar de werkloosheid in 1990 nog de laagste in de EU was,
thans een tweemaal zo hoge werkloosheid heeft als Nederland.

21SAMENVATTING



De mutaties in de werkgelegenheid worden in tabel 4 verder toegelicht. Tabel 4 laat zien dat
de Nederlandse banenmotor werd aangedreven door de combinatie van economische groei en
een geringe stijging van de arbeidsproductiviteit. In Nederland profiteerden veel mensen van
een relatief sterke economische expansie; anders gezegd: het vele extra werk werd over relatief
veel banen uitgesmeerd. Dat feit vindt waarschijnlijk weer zijn verklaring in een getemperde
ontwikkeling van de lonen. De verdeling van banen over personen (P/A-ratio) wijzigde zich
ook enigszins doordat het aandeel van de deeltijdbanen toenam. Dat laatste gebeurde hier ech-
ter in de besproken periode niet in hogere mate dan elders, zodat deeltijdwerk, hoe typisch dan
ook voor Nederland, niet de verklaring vormt voor het Nederlandse succes. Denemarken ver-
toonde een vergelijkbare economische groei, maar schiep daarmee veel minder extra banen.
Dat de werkloosheid er toch sterker afnam dan in Nederland komt doordat, anders dan in ons
land, de beroepsbevolking er nauwelijks groeide. Zweden vertoonde een aan Nederland tegen-
gesteld beeld. De economische groei was er gering en leidde bovendien in relatief geringe
mate tot de schepping van banen; integendeel, de participatiegraad van de bevolking daalde
zelfs aanzienlijk. Duitsland vertoonde een soortgelijk beeld, maar dan veel minder uitgesproken:
een redelijke economische groei ging gepaard met verlies aan banen. De sanering van de
Oost-Duitse bedrijven en de daarmee gepaard gaande groei van de arbeidsproductiviteit vormde
daarvan mede de achtergrond.

Tabel S4 Mutatie van de werkgelegenheid (in procenten) en bijdrage van drie verklarende factoren voor negen EU-landen, 
1990-1998

mutatie werkgelegenheid economische arbeids-
(personen) groei productiviteit P/A-ratioa

Nederland 14,5 ++ ++ 0

overig West- en Midden-Europa
België 6,3 0 + +
Duitsland –4,7 0 – – +
Frankrijk 0,9 0 + –
Verenigd Koninkrijk 0,4 0 0 0

Noord-Europa
Denemarken 3,9 ++ 0 –
Zweden –11,3 –– – –

Zuid-Europa
Italië –2,8 – + –
Spanje 5,1 0 + 0

EU totaal 0,1 0 0 0
a Werkzame personen per 100 arbeidsjaren (fte's).

Uitleg: een + betekent dat de desbetreffende factor een grotere bijdrage heeft geleverd aan de werkgelegenheidsgroei 
dan gemiddeld in de EU, ++ duidt op een veel grotere bijdrage, een – (––) betekent dat de factor een (veel) kleinere 
bijdrage heeft geleverd aan de werkgelegenheidsgroei dan gemiddeld in de EU en een 0 betekent dat de bijdrage 
overeenkomt met het gemiddelde in de EU.

Bron: tabel 9.6a

22 SAMENVATTING



In welke mate kan nu de ontwikkeling van de Nederlandse werkgelegenheid worden toege-
schreven aan het hier gevoerde arbeidsmarktbeleid? Te midden van de EU-landen neemt
Nederland geen uitzonderlijke positie in als het gaat om het minimumloon, de regulering van
flexibel werk, de macht van de vakbonden, de reikwijdte van de CAO's en de uitgaven aan
actief arbeidsmarktbeleid. Wel zijn deze laatste uitgaven in Nederland het sterkst gestegen,
zoals tabel 5 laat zien. De verhouding tussen actief beleid (scholing, loonkostensubsidies,
bemiddelingsbeleid, schepping van gesubsidieerde arbeidsplaatsen) en passief beleid (loon-
vervangende uitkeringen) verschoof daarmee, evenals in de meeste andere landen, ten gunste
van het actieve beleid. Wat in de tabel niet zichtbaar wordt, is dat in Nederland binnen het
actief arbeidsmarktbeleid de nadruk verschoof van aanbodgerichte naar vraaggerichte maat-
regelen, terwijl in de meeste andere landen het omgekeerde gebeurde. Dat houdt in dat
Nederland zich meer toelegde op de schepping van werkgelegenheid met behulp van subsidies
en wat minder op scholing en training van baanzoekers. Het effect van het arbeidsmarktbeleid
op de werkgelegenheid moet overigens niet overschat worden. In het Verenigd Koninkrijk ont-
wikkelde zich het arbeidsmarktbeleid in tegengestelde richting als in Nederland. Er werd dras-
tisch besnoeid op arbeidsmarktbeleid in het algemeen en op actief arbeidsmarktbeleid in het
bijzonder. Toch nam de werkloosheid er af in een periode dat die in de meeste andere landen
van de EU omhoogging. 

Tabel S5 Uitgaven aan actief en passief arbeidsmarktbeleid in negen EU-landen en de VS, 1990/'91 en 1997/'98 
(in procenten van het BBP)

actief arbeidsmarktbeleid passief beleida verhouding actief/passief
1990/'91 1997/'98 1990/'91 1997/'98 1990/'91 1997/'98

totaal totaal

Nederland 1,04 1,76 2,18 3,14 0,48 0,56

overig West- en Midden-Europa
België 1,26 1,29 3,07 2,67 0,41 0,48
Duitsland 1,04 1,27 2,52 2,29 0,41 0,55
Frankrijk 1,21 1,37 2,10 1,85 0,58 0,74
Verenigd Koninkrijk 0,62 0,37 0,95 0,82 0,65 0,45

Noord-Europa
Denemarken 1,81 1,89 5,19 3,74 0,35 0,51
Zweden 1,69 2,01 0,88 1,91 1,92 1,05

Zuid-Europa
Italië 0,69 1,08 0,84 0,88 0,82 1,23
Spanje 0,76 0,72 2,42 1,64 0,31 0,44

a Omvat werkloosheidsuitkeringen en vervroegde uittreding vanwege arbeidsmarktredenen.
b West-Duitsland.

Bron: tabel 9.10

Dat houdt anderzijds niet in dat de invloed van het beleid kan worden verwaarloosd. De effec-
tiviteit van het beleid wordt vermoedelijk bepaald door een combinatie van institutionele fac-
toren en beleidsinstrumenten in een specifieke plaats- en tijdgebonden context. 
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8. Sociale zekerheid
Er zijn verschillende manieren om het niveau van de sociale zekerheid over de landen te ver-
gelijken: het aandeel van de sociale zekerheid in het BBP, de uitgaven van de sociale zeker-
heid per hoofd van de bevolking en de relatie tussen het niveau van een uitkering en het laatst
verdiende loon voorafgaande aan die uitkering. 

Tabel S6 Uitgaven voor sociale bescherming, 1995, (in procenten van het BBP)
NL B D IRL UK DK FIN NO S I VS

bruto collectief 30,1 31,9 30,4 21,8 25,9 37,6 35,7 31,5 36,4 26,5 17,1

netto collectief uitbetaald 25,0 30,0 29,2 21,4 25,5 31,5 30,6 28,8 31,2 24,2 16,8

netto totaal minus btw en 
inclusief semi-collectieve 
en vrijwillige private 
uitgaven 25,0 26,5 27,7 18,7 26,0 24,4 25,7 22,5 27,0 22,3 24,5
Bron: tabel 10.7

Uit tabel 6, waarin helaas een aantal Europese landen ontbreekt, maar waaraan wel de
Verenigde Staten konden worden toegevoegd, blijkt dat het aandeel van de bruto-uitgaven
voor sociale zekerheid in de Scandinavische landen en België hoger is dan in Nederland, maar
dat het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië onder het Nederlandse niveau liggen. De
Verenigde Staten blijven ver achter. Uit tabel 6 blijkt echter ook dat een dergelijke vergelijking
haken en ogen heeft. In sommige landen moeten over ontvangen uitkeringen premies en belas-
tingen worden betaald, in andere niet. Wordt daarmee rekening gehouden, dan worden de ver-
schillen tussen de landen al kleiner. Nederland zakt nu naar de achtste plaats en wordt alleen
nog onderschreden door Ierland, Italië en de Verenigde Staten. In de laatste rij van tabel 6 is ook
rekening gehouden met verplichte semi-collectieve uitgaven (aanvullend pensioen) en met
vrijwillige particuliere uitgaven voor sociale bescherming (ziektekostenverzekering) van bur-
gers. Worden deze posten verdisconteerd, dan nemen de verschillen tussen de landen verder
af. Alle landen, met uitzondering van Ierland, liggen binnen een bandbreedte van 22,3% tot
27,7%. Van de voorsprong van de Scandinavische landen is niets over en de Verenigde Staten
liggen nog slechts weinig onder Nederlands niveau. Verzorgingsstaten van het sociaal-demo-
cratische type (bijvoorbeeld Denemarken en Zweden) geven kennelijk meer dan andere landen
een collectieve vorm aan hun verzorgingsarrangementen, maar de effectieve sociale bescher-
ming is daarmee niet omvangrijker dan in verzorgingsstaten van het corporatistische of liberale
type (zie hierna). Voor Nederland is in geen van de drie rijen uit tabel 6 meer dan een midden-
positie weggelegd.

Wordt het criterium gezocht in de bruto-uitgaven per hoofd, dan kan de vergelijking worden
uitgebreid tot de landen van de EU, wederom aangevuld met de VS, en dat kan bovendien in
de vorm van een tijdreeks. In 1996 zijn er in het niveau van de sociale zekerheid grofweg
twee groepen van landen te onderscheiden. De eerste groep bestaat uit de landen van Noord-
Europa en West-Europa, met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk, maar met
inbegrip van Oostenrijk en Italië. Binnen deze groep zijn de onderlinge verschillen klein. De
tweede groep van landen omvat de overige drie Zuid-Europese landen alsmede het genoemde
Angelsaksische duo, dat door het gezelschap van de Verenigde Staten tot een trio uitgroeit. In
deze groep is de bandbreedte overigens nog vrij aanzienlijk (zie tabel 7).
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Tabel S7 Bruto-uitgaven sociale zekerheid per hoofd van de bevolking in de EU en de Verenigde Staten, 1980-1997 (in guldens
van 1997 gecorrigeerd voor koopkrachtverschil tussen de landen)

NL B Da F A DK FIN S I IRL UK EL P E VS

1980 7.192 6.664 6.063 5.378 5.723 5.786 3.499 5.359 3.915 1.877 3.771 1.729 1.370 2.587 3.972
1990 8.587 7.880 7.055 7.231 7.685 7.293 6.654 7.651 6.899 3.751 4.441 3.875 2.405 3.995 4.459
1997 8.020 8.730 8.100 8.608 8.402 9.030 8.244 7.871 8.628 4.812 5.156 4.301 3.830 4.650 5.259
a In 1980 en 1990 West-Duitsland, daarna geheel Duitsland.

Bron: figuur 10.2 

Uit de ontwikkeling in de periode 1980-1996 blijkt dat de bruto-uitgaven aan sociale zeker-
heid in de loop der jaren enigermate zijn geconvergeerd. Italië en Finland voegden zich in de
jaren tachtig bij de kopgroep. De Zuid-Europese en Angelsaksische achterblijvers liepen in.
Nederland had in de jaren tachtig duidelijk de koppositie, maar wist zijn uitgaven in de periode
1990-1997 zelfs terug te schroeven, als gevolg waarvan het in het midden van de jaren negen-
tig onder de meeste landen van West- en Noord-Europa terechtkwam.

Een derde criterium voor het niveau van de sociale zekerheid in een land is het deel van het
inkomen dat men behoudt bij het verlies van een baan. Deze zogenoemde vervangingsratio is
zeker niet het slechtste criterium om het niveau van sociale bescherming vast te stellen, maar
wel het meest complexe. De vervangingsratio varieert namelijk naar gelang van de oorzaak
van het baanverlies, het aantal gewerkte jaren, de duur van de uitkeringssituatie en het huis-
houdenstype van de uitkeringsgerechtigde. In hoofdstuk 10 is de vervangingsratio van de uit-
kering voor werkloosheid voor de landen van de EU vergeleken. Deze ligt na één jaar werk-
loosheid voor alle landen tussen 40% en 90%, waarbij Nederland met de Scandinavische lan-
den en Portugal de lijst aanvoert. Griekenland, Italië en Ierland vormen de achterhoede met
vervangingsratio's van onder de 60%. De Verenigde Staten bewegen zich ook op dat niveau.
In alle landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, zijn de vervangingsratio's voor de
lage-inkomensgroepen hoger dan voor de middelmatige inkomens. Na vijf jaar werkloosheid
lopen de landen veel sterker uiteen. Als het gaat om huishoudens met kinderen, bevinden
Nederland en de Scandinavische landen zich met waarden van rond de 80% (Zweden zelfs
87%) nog steeds in de voorste gelederen, maar in Griekenland blijkt de uitkering vrijwel
gestaakt te zijn en in de Verenigde Staten omvat zij weinig meer dan 30% van het looninkomen.
Frankrijk, Spanje, Italië en Ierland scoren tussen 40% en 60%, de overige landen tussen 65%
en 75%. Bijna overal is de vervangingsratio voor huishoudens zonder kinderen minder gun-
stig, maar Nederland, Finland en Zweden handhaven zich ook dan op ongeveer 80%. Vooral
Spanje, Italië, Ierland en de VS zakken voor deze categorie verder weg. 

De uitgaven waarmee de sociale zekerheid gepaard gaat, zijn uiteraard mede afhankelijk van
de reikwijdte van de diverse sociale-zekerheidsregelingen in de bevolking. Het aantal uitkerings-
ontvangers in een land is sterk afhankelijk van de mate van vergrijzing, want de pensioen-
ontvangers vormen overal de omvangrijkste categorie. Zij zijn door de bank genomen voor de
helft van het uitkeringsvolume verantwoordelijk. Het betrekkelijk geringe aantal uitkerings-
ontvangers in Nederland is mede te danken aan onze, in vergelijking met andere EU-landen,
nog weinig vergrijsde bevolking (zie hoofdstuk 2). Om voor deze factor te corrigeren, is in
figuur 3 alleen het uitkeringsvolume beneden de pensioengerechtigde leeftijd betrokken. 
Naast acht EU-landen zijn daarbij ook de VS opgenomen. Het blijkt dat in alle landen, met
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uitzondering van de VS, het uitkeringsvolume over de hele periode gerekend toeneemt, maar
dat de piek die de landen in de eerste helft van de jaren negentig bereiken, een voorlopig
maximum vertegenwoordigt. Alleen in Duitsland treedt dit keerpunt niet op. Ongetwijfeld
heeft dat te maken met de gevolgen van de eenwording. Nederland onderscheidt zich gunstig
door een relatief geringe stijging over het traject als geheel. In de jaren tachtig waren wij
derde na Denemarken en België en in het meest recente jaar zevende, doordat Duitsland,
Zweden en Groot-Brittannië ons inmiddels zijn gepasseerd.

Figuur S3 Relatieve volumeontwikkeling van uitkeringen beneden de pensioenleeftijd in negen landen, 1980-1997

Bron: figuur 10.5b

Een verdere uitsplitsing van het volume naar type uitkering onthult een aantal met specifieke
landen verbonden eigenaardigheden. Zo is België het land van de werkloosheidsuitkeringen,
blinkt Groot-Brittannië uit in bijstandsuitkeringen en loopt Nederland voorop bij de uitkerin-
gen wegens arbeidsongeschiktheid. In Frankrijk is de pensioengerechtigde leeftijd 60 jaar, 
hetgeen een dempend effect heeft op bijna alle andere uitkeringen. Figuur 4 geeft alleen de
situatie in het jaar 1997, maar de hier gesignaleerde eigenaardigheden zijn nogal persistent.
Elk land heeft zijn nationale uitkeringsfolklore. Een inkomensderving die in het ene land, 
bijvoorbeeld in België, met een werkloosheidsuitkering wordt gecompenseerd, leidt in het
andere land, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, tot een bijstandsuitkering. Soms gaat de ene uit-
kering na verloop van tijd automatisch over in de andere zonder dat er materieel veel veran-
dert in de status van de betrokkene. Soms fungeert een bepaald type uitkering als vangnet voor
uiteenlopende risico's. In België maakt een regeling ten behoeve van voortijdig uittredende
oudere werknemers deel uit van de werkloosheidsvoorziening en in Nederland is in de jaren
tachtig de arbeidsongeschiktheidsregeling veel gebruikt als afvloeiingskanaal voor mensen die
anders werkloos zouden zijn geworden. Uitkeringen wegens moederschap hebben alleen in
Zweden en Denemarken enige reikwijdte.
Het totaalaantal uitkeringsjaren (exclusief ouderdomspensioenen) per hoofd van de bevolking
is in Denemarken, België, Duitsland en Zweden wat hoger dan in Nederland; in Frankrijk,
Groot-Brittannië, de VS en Spanje is het lager. Als ouderdomspensioenen niet worden mee-
geteld, neemt Nederland dus een middenpositie in als het gaat om uitkeringsafhankelijkheid.
Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal uitkeringsjaren in Nederland gedrukt wordt
door het feit dat een relatief groot deel van de bevolking buiten de arbeidsmarkt blijft. Het
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gaat daarbij voornamelijk om huisvrouwen en studerenden die noch loon, noch uitkering ont-
vangen. Daarbij zijn in het geval van Nederland degenen met een VUT-regeling inbegrepen,
omdat hun uitkering niet bij wet is geregeld. In Spanje is de categorie van personen zonder
looninkomen of uitkering nog veel groter. Het spiegelbeeld van dat land wordt gevormd door
Denemarken. Daar hebben vrijwel alle volwassen inwoners een arbeidsmarktpositie, die in het
geval van een uitvallend loon resulteert in een uitkering. Een en ander wordt in figuur 4 zicht-
baar gemaakt door middel van een tweede staaf per land.

Figuur S4 Uitkeringsjaren naar type uitkering en niet-gepensioneerden zonder loonuitkering, per hoofd van de bevolking van 
15 jaar en ouder, 1997

Bron: figuur 10.6

9. Sociale zekerheid en de verzorgingsstaat
De hier gerapporteerde gegevens over uitkeringsvolumes, uitkeringsniveaus en arbeidsdeel-
nameniveaus in een aantal landen corresponderen slechts gedeeltelijk met theoretische ver-
wachtingen die kunnen worden ontleend aan de bekende typologie van verzorgingsstaten van
Esping-Andersen.

Esping-Andersen onderscheidde op basis van een groot aantal kenmerken van een groot aantal
institutionele kenmerken van westerse verzorgingsstaten een drietal welfare state regimes, te
weten het sociaal-democratische (of Scandinavische) type, het corporatistische (of continentale)
type en het liberale (of Angelsaksische) type (zie hoofdstuk 3). Deze indeling is overigens
door tal van auteurs bewerkt aangevuld. 
Het sociaal-democratische type (Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) wordt geken-
merkt door relatief hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen, door een actief arbeids-
marktbeleid, dat relatief veel geld kost, door een hoge arbeidsdeelname van vrouwen, corre-
sponderend met veel werkgelegenheid in de sociale sector, en door verhoudingsgewijs hoge
belastingen en premies. 
In de corporatistische verzorgingsstaten, waartoe in elk geval Duitsland, België en Frankrijk
worden gerekend, is, evenals in de sociaal-democratische groep, sprake van een hoog voor-
zieningenniveau. De toekenning van rechten is in de corporatistische landen echter selectiever.
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Kenmerkend zijn het verband van uitkeringsrechten met de betaalde premies en de duur van
het arbeidsverleden, de afzonderlijke voorzieningen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals
ambtenaren, de bescherming van het gezin met kinderen, waarbij geen economische zelfstan-
digheid van beide partners wordt nagestreefd, en de lage arbeidsdeelname van vrouwen en
oudere mannen. De Zuid-Europese landen worden vaak ook aan dit type toegedeeld, maar zij
worden op grond van hun nog minder ontwikkelde en soberder vorm van sociale zekerheid
ook wel als apart mediterraan type beschouwd. 
De liberale verzorgingsstaten, waartoe het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada
en Australië behoren, worden in het algemeen gekenmerkt door een veel lager voorzieningen-
peil en hogere gebruiksdrempels dan de overige landen. Uitkeringspercentages zijn lager, uit-
keringen duren korter en er is vaker sprake van targeting, waarbij de aanspraken worden
beperkt tot de meest behoeftigen. Dit laatste komt vooral tot uiting in strikte middelentoetsen
– in de bijstand, in het collectieve ouderdomspensioenen en in de kinderbijslagregeling – en
daarnaast ook in de hoge toegangsdrempel bij arbeidsongeschiktheid die niet het gevolg is van
de beroepsuitoefening. In het liberale-verzorgingsstaattype wordt weinig geld uitgetrokken
voor activerend arbeidsmarktbeleid, en voorzieningen voor zorgtaken zijn vrijwel afwezig. Om
de tamelijk karige voorzieningen te bekostigen is minder geld nodig dan in de beide andere
typen verzorgingsstaten, hetgeen deels wordt gecompenseerd door hogere private uitgaven. 
Nederland, tenslotte, wordt vrij algemeen als een hybride type beschouwd, tussen het sociaal-
democratische en het corporatistische type in. Het Nederlandse stelsel combineerde aan het
begin van de jaren negentig de universele doelgroep (met name in de volksverzekeringen), 
de ruimhartige uitkeringsvoorwaarden, en de hoge financieringslasten uit het sociaal-democra-
tische model met de geringe arbeidsprikkels, de lage vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie en
de bescherming van de eenmaal verworven levensstandaard uit het coporatistische model.

Uit een analyse die het SCP heeft verricht op 58 systeemkenmerken van westerse landen (zie
hoofdstuk 10, paragraaf 4.4) blijkt dat Esping-Andersen met zijn driedeling een stevige empi-
rische basis heeft zo lang het gaat om de institutionele inrichting van verzorgingsstaten. Als
men echter kijkt naar de sociaal-economische resultaten van deze uiteenlopende welfare state
regimes sporen de landencijfers maar tot op zekere hoogte met de typologie. Op veel indicato-
ren is eerder sprake van een tweedeling, met de sociaal-democratische en corporatistische lan-
den van Europa aan de ene, en de liberale verzorgingsstaten aan de andere kant (zie tabel 10.9).
In het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten is de mate van inkomens-
herverdeling geringer en zijn de mate van ongelijkheid en de omvang van armoede groter dan
in de sociaal-democratische en corporatistische verzorgingsstaten.
Nederland bevindt zich, als hybride verzorgingsstaat, ten aanzien van de meeste 'output'-indi-
catoren waar men het zou verwachten: temidden van de gecombineerde groep van sociaal-
democratische en corporatistische verzorgingsstaten. Daarbij scoort ons land redelijk, maar
neemt het zelden een toppositie in. In België en Zweden is de herverdeling van primair naar
besteedbaar inkomen groter, en de ongelijkheid van de gestandaardiseerde inkomens kleiner.
Nederland heeft wel weinig armoede, maar Denemarken doet het volgens de meeste armoede-
maatstaven nog iets beter. 
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10. Wonen
De Nederlandse woningvoorraad is vergeleken met andere landen jong en daardoor bouwtech-
nisch vergelijkenderwijs goed. Ook naar uitrusting en aantal kamers gemeten, slaat ons woning-
bestand geen slecht figuur. Alleen vrijstaande woningen zijn hier uitermate dun gezaaid; op dit
punt zijn wij binnen de EU het minst bedeeld. Daarentegen bezit Nederland veel eengezinswo-
ningen, die in rijtjes zijn gebouwd of op zijn best als twee woningen onder een kap zijn uitge-
voerd (zie tabel 8). Uit tabel 8 blijkt indirect dat Nederland relatief weinig etagebouw kent,
hetgeen voor een dichtbevolkt land opmerkelijk mag heten. In België en het Verenigd
Koninkrijk is overigens nog minder etagebouw, terwijl Duitsland relatief veel etagebouw
heeft, maar dan in de vorm van kleinschalige appartementsgebouwen (Mehrfamilienhäuser).

Tabel S8 Kenmerken van de woningvoorraad in dertien landen, 1996 (in procenten van totale voorraad)
NL B D F IRL A VK DK FIN EL I P E

vrijstaand 14 33 26 37 44 40 23 45 38 28 21 47 18
tussen- of hoekwoning 54 43 14 21 50 4 60 14 19 18 12 21 19
aandeel koopwoningen 51 66 41 55 81 50 66 54 . 76 68 66 81
w.v. met hypotheek (% van alle 
koopwoningen) 85 44 46 46 46 49 66 87 . 9 14 21 22
aandeel sociale huurwoningen 41 9 13 16 12 21 25 27 . 0 5 4 1
Bron: tabellen 11.12 en 11.15

Het aandeel van de koopwoningen is in Nederland nog steeds laag, al is er sinds het einde van
de jaren zestig onmiskenbaar een inhaalslag gaande. De eigen woningen worden in Nederland
(en in Denemarken) veel meer dan elders met hypotheken gefinancierd. De kloof met andere
EU-landen is opvallend groot. Het aandeel van de huurwoningen is in Nederland groot en dit
zijn bijna allemaal sociale huurwoningen. Geen van de andere landen komt in dit opzicht bij
Nederland in de buurt. 

In alle vergeleken landen, behalve Griekenland en Portugal, zijn alleenstaanden ondervertegen-
woordigd in eengezinswoningen, terwijl gezinnen met kinderen daarin juist zijn oververtegen-
woordigd. Paren zonder kinderen nemen een tussenpositie in. Evenzo zijn alleenstaanden
ondervertegenwoordigd in koopwoningen, terwijl gezinnen met kinderen daarin zijn over-
vertegenwoordigd. Uit figuur 5 blijkt dat dit verband tussen huishoudensfase en woningtype in
Nederland sterker is dan in de EU als totaal (gemiddelde van veertien landen, gewogen naar
aantal huishoudens). Alleen in Duitsland en Denemarken is het verband sterker. Een dergelijke
relatie bestaat ook tussen inkomensklasse en het bezit van een koopwoning. Naarmate het
inkomen van het huishouden hoger is, heeft het een grotere kans in een koopwoning te verblij-
ven. Ook in dit geval is het verband in Nederland weer sterker dan in de EU als geheel (zie
figuur 6). Er is zelfs geen enkel land in de EU waar de relatie tussen inkomen en het bezit van
een koopwoning zo hecht is als in Nederland. De grote omvang van de sociale huursector is
daaraan waarschijnlijk debet. De beschikbaarheid van deze kwalitatief redelijke woningen
heeft tot gevolg gehad dat in het verleden slechts het bovenste kwartiel van de inkomens-
verdeling in meerderheid eigenaar-bewoner was. De afgelopen decennia is het eigenwoning-
bezit ook in het derde kwartiel in de meerderheid geraakt. 
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Figuur S5 Onder- en oververtegenwoordiging van huishoudenstypen in eengezinswoningen en koopwoningen, 1996

Bron: tabel 11.17

Figuur S6 Onder- en oververtegenwoordiging van inkomensgroepen in eengezinswoningen en koopwoningen, 1996

Bron: tabel 11.18

De analyse van overeenkomsten en verschillen tussen de woningmarkten van de EU-landen
leidt tot een beeld van grote diversiteit. De typologie van verzorgingsstaten van Esping-
Andersen, die in hoofdstuk 3 van dit rapport werd geïntroduceerd, biedt voor een begrip van
de huisvestingssituatie weinig houvast. In staten van het sociaal-democratische type zou men
een krachtige sociale huursector verwachten, maar iets dergelijks geldt alleen voor
Denemarken. Slechts in Oostenrijk heeft de volkshuisvesting een duidelijk corporatistisch
trekje. De verhuurders van de tamelijk omvangrijke sociale huursector zijn gelieerd aan vak-
bonden en politieke partijen. Nederland komt in zijn eigendomsverhoudingen nog het meest in
de buurt van Denemarken en Oostenrijk. Met het Verenigd Koninkrijk komt het overeen in
zijn overgang van een in hoge mate door sociale verhuur gekenmerkte voorraad naar een
koopwoningvoorraad. Deze overgang vindt in Nederland geleidelijk plaats, terwijl hij in het
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Verenigd Koninkrijk in de jaren tachtig geforceerd en schoksgewijs totstandkwam. Slechts de
vier Zuid-Europese EU-landen lijken wat hun huisvesting betreft sterk op elkaar. De markt
wordt er gedomineerd door koopwoningen en de sociale huursector is er bijna non-existent.
De bemoeienis van de overheid met de volkshuisvesting is er niet sterk ontwikkeld. Woningen
worden vaak in eigen beheer gebouwd en met familiekapitaal gefinancierd. Vaak delen drie
generaties de woning, waardoor de kosten gedrukt worden. 

Het huisvestingsbeleid in de landen van de EU is sterk nationaal bepaald. De regels voor de
verhuur van woningen en voor de huurprijsvorming lopen sterk uiteen. In de meeste landen
wordt wel het eigenwoningbezit bevorderd, maar de wijze waarop dit gebeurt, verschilt van
land tot land. Nederland voert in dit opzicht een krachtiger beleid dan de meeste andere EU-
landen. In de meeste vergeleken landen is de sociale huursector van beperkte omvang en dient
hij de huisvesting van sociaal-economisch zwakke bevolkingscategorieën. Ook in het Verenigd
Koninkrijk, waar de sociale huursector ooit een grote sociale reikwijdte had, is na de gefor-
ceerde omzetting van sociale huurwoningen in koopwoningen een huursector overgebleven
voor de minder bedeelden. Nederland is met zijn nog steeds zeer omvangrijke, door krachtige
corporaties beheerde, sociale huursector wat beter gewapend tegen ruimtelijke achterhoede-
vorming. Ook hier dreigt echter de tweedeling op de woningmarkt zich scherper te gaan 
aftekenen. De relatief krimpende huursector heeft steeds minder te bieden aan de meer wel-
varende burgers in de samenleving.

Nederland profileert zich met zijn huisvesting als het land van de verantwoorde middelmaat.
De woningvoorraad is technisch goed op orde en kent weinig krotten, maar echt aantrekkelijke
huisvesting is ook schaars. De combinatie van economische voorspoed, matige rente, een fis-
caal aantrekkelijke hypotheekregeling en achterblijvend aanbod heeft de prijzen van koop-
woningen opgejaagd, terwijl de kwaliteit daarvan nauwelijks is toegenomen. Het grootschalige
karakter van de nieuwbouw in Nederland en de geringe mogelijkheden voor individueel
opdrachtgeversschap bestendigen het kwaliteitstekort aan de bovenkant van de woningmarkt.
Het komt in Nederland weinig voor dat individuele bouwkavels te koop worden aangeboden
en ook komt het weinig voor dat mensen in eigen opdracht een woning laten bouwen.
Ruimtelijke beperkingen spelen daarin een rol. Vrijstaande woningen, individuele bouwkavels
en particulier opdrachtgeversschap gaan gepaard met een behoefte aan ruimte. In vergelijking
met de andere Europese landen is de bevolkingsdichtheid in Nederland hoog. Hierin ligt stel-
lig een obstakel.

11. Onderwijs
De onderwijsstelsels van de landen in de Europese Unie kennen uiteenlopende structuren en
zitten bestuurlijk verschillend in elkaar. In sommige landen kiezen jongeren reeds in de eerste
fase van het secundair onderwijs voor een uitgestippelde route, terwijl die keuze in andere 
landen pas in de tweede fase van het secundair onderwijs – zo rond het zestiende jaar – wordt
gemaakt. De landen verschillen al evenzeer naar de positie die het beroepsonderwijs binnen
het totale secundair-onderwijsaanbod inneemt. In sommige landen overheerst beroepsonder-
wijs, vaak in de vorm van duaal leren, terwijl in andere landen de nadruk meer op algemeen
vormend onderwijs ligt. In het tertiair onderwijs tenslotte is er het onderscheid tussen binaire
stelsels, waarin academisch en beroepsgericht hoger onderwijs naast elkaar bestaan, en geïnte-
greerde stelsels. 
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Nederland behoort samen met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, tot de groep van landen
met een vroege selectie van leerlingen in het voortgezet onderwijs, een sterk ontwikkeld
beroepsonderwijs en een binair stelsel van hoger onderwijs. Deze kenmerken verwijzen eerder
naar het corporatistische dan naar het sociaal-democratische element in de Nederlandse ver-
zorgingsstaat (zie hoofdstuk 3 en hoofdstuk 10). 
In de sociaal-democratische verzorgingsstaten ligt het accent op een zo hoog mogelijke oplei-
ding voor een zo breed mogelijk publiek. Corporatistische verzorgingsstaten hebben de restan-
ten van de oude standensamenleving, met haar gescheiden opleidingstrajecten voor verschil-
lende lagen van de bevolking, wat beter geconserveerd. 

In bestuurlijk opzicht kenmerkt het Nederlandse onderwijs zich door een relatief grote mate
van autonomie voor scholen. Daarnaast is de grote rol van het particulier initiatief, in de vorm
van het bijzonder onderwijs, bijna uniek in Europa. Verder kent alleen België een privaat aan-
bod van een dergelijke omvang. Daarentegen is de rol van de lokale overheid in het
Nederlandse onderwijs, hoewel in belang toegenomen, nog steeds bescheiden. De sterke posi-
tie van het particulier initiatief is niet, zoals in het Verenigd Koninkrijk, het gevolg van een
liberale traditie, maar het resultaat van de schoolstrijd aan het begin van de twintigste eeuw.

11.1 Schoolloopbanen en opleidingsniveau
Het niveau van de Nederlandse onderwijsdeelname lag eind jaren negentig nog steeds boven
het EU-gemiddelde, maar de lengte van schoolloopbanen is in de jaren negentig niet zo sterk
gegroeid als in veel andere landen. Nam de lengte van de schoolloopbaan in de EU gemiddeld
met 1,7 jaar toe, in Nederland was dat met slechts een half jaar (tabel 9). Aan het begin van
het decennium was Nederland nog een van de koplopers in de lengte van de schoolloopbanen,
aan het eind van het decennium tendeert het niveau eerder naar het EU-gemiddelde. De
Nederlandse deelname aan het hoger onderwijs is, ondanks de onmiskenbare groei in de 
achterliggende jaren, van niet meer dan gemiddeld EU-niveau.

Ook bij het opleidingsniveau van de bevolking is een dergelijk patroon zichtbaar. De
Nederlandse volwassenen zijn redelijk hoog opgeleid, maar in een aantal andere landen neemt
het opleidingsniveau tussen opeenvolgende generaties sneller toe. Tabel 9 geeft voor twee
leeftijdsklassen de mutaties in het niveau van de hoogst genoten opleiding. Vroegere achter-
blijvers lopen hun achterstand in: landen als België, Frankrijk, Ierland, Griekenland en Spanje
maakten een veel sterkere stijging van het opleidingsniveau door dan Nederland.
Dankzij het uitgebreide stelsel van beroepsopleidingen in het hoger secundair onderwijs tellen
Oostenrijk en vooral Duitsland zelfs onder de oudere volwassenen weinig lager opgeleiden.
Van oudsher stroomde de jeugd in groten getale door naar het middelbare, duale beroepson-
derwijs. Tegelijkertijd heeft het stelsel van beroepsopleidingen een matigende invloed gehad
op de toestroom naar het hoger onderwijs in die landen. 
Ook in de Scandinavische landen, met name Denemarken en Zweden, zijn er al onder oudere
volwassenen nog maar weinig lager opgeleiden te vinden. Hier wordt dan ook sinds jaar en
dag gemikt op een hoog opleidingsniveau voor de gehele bevolking.
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Tabel S9 Lengte van schoolloopbanen en aandeel lager- en hogeropgeleiden in twee leeftijdsklassen, 1998 (in jaren en procenten)
lengte lager opgeleiden (%)                hoger opgeleiden (%)

schoolloop- verschil met verschil met
baan in 1998 toename leeftijdsklasse leeftijdsklasse

(jaren) 1990-'98 25-34 jaar 45-54 jaar 25-34 jaar 45-54 jaar

Nederland 17,2 0,5 26 –15 27 3

overig West- en Midden-Europa
België 17,3 . 27 –22 34 12
Duitsland 16,8 . 12 –4 22 –3
Frankrijk 16,6 . 25 –19 30 12
Ierland 15,9 1,4 33 –26 29 13
Oostenrijk 16,0 1,7 16 –16 12 2
Verenigd Koninkrijk 17,1 1,7 37 –5 26 3

Noord-Europa
Denemarken 17,5 1,4 15 –7 27 0
Finland 17,9 1,7 16 –22 36 9
Zweden 19,4 . 13 –14 31 2

Zuid-Europa
Griekenland 15,5 . 34 –30 22 9
Italië 15,7 . 45 –20 9 0
Portugal 16,9 3,2 71 –15 11 3
Spanje 17,3 1,9 47 –30 32 18

EU 16,9 1,7 30 –18 25 6
Bron: figuren 12.2 en 12.3, herberekend

In deze vergelijking is geen rekening gehouden met eventuele kwaliteitsverschillen in het
onderwijs tussen verschillende landen. Het onderzoek naar de functionele geletterdheid van de
bevolking biedt daartoe wel een mogelijkheid. De Nederlandse volwassenen scoren in dit
opzicht vrij goed. Alleen de Zweedse volwassenen komen beter voor de dag. Kenmerkend
voor Nederland zijn verder de relatief geringe verschillen tussen volwassenen en de vrij geringe
vaardigheidsverschillen tussen verschillende opleidingsniveaus. Dat laatste verschijnsel berust
niet alleen op de goede prestaties van Nederlandse middelbaar opgeleiden, maar ook op de
niet meer dan matige prestaties van de hoger opgeleiden. In landen als Canada en de Verenigde
Staten, waar gemiddeld een hoog formeel opleidingsniveau wordt gehaald, blijven de hier
onderzochte feitelijke vaardigheden duidelijk achter bij Europese landen als Zweden,
Nederland en Duitsland, terwijl de verschillen binnen de bevolking er groot zijn. De in het
algemeen grotere ongelijkheid in deze landen doet zich ook op dit punt voor. Het Verenigd
Koninkrijk neemt in dit opzicht een tussenpositie in tussen de West-Europese en de overzeese
Angelsaksische landen.

De schoolloopbaan vangt in Nederland later aan dan in veel andere EU-landen. Terwijl in 
veel andere landen kinderen al op 3-jarige leeftijd, en soms nog eerder, kennismaken met een
educatieve voorziening, gaan Nederlandse kinderen na hun vierde verjaardag naar school.
Daar staat tegenover dat het aantal lesuren per jaar in het Nederlandse basisonderwijs erg hoog
is en op deze wijze halen Nederlandse kinderen weer wat in.
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In alle landen van de EU is de opleidingsachterstand van vrouwen geslonken en in een aantal
landen is die inmiddels omgeslagen in een voorsprong. Dat is ook gebeurd in enkele landen
waar de achterstand in het verleden nog aanzienlijk was. In Nederland is er momenteel weinig
verschil tussen beide geslachten.

Over de onderwijskansen van de verschillende sociale lagen van de bevolking zijn minder
gemakkelijk uitspraken te doen. Gemeten naar het deel van de bevolking dat een hogeronder-
wijsdiploma behaalt, springt Nederland er niet uit als een bijzonder egalitaire maatschappij
(zie tabel 12.6). Indien de vergelijking wordt gemaakt voor de overgangskansen van de ver-
schillende sociale milieus over hun gehele schoolloopbaan, dan blijkt Nederland zich samen
met Zweden te onderscheiden door een geringe ongelijkheid. Gezien de verschillen in onder-
wijssysteem tussen beide landen is dat opmerkelijk. 

11.2 Uitgaven voor onderwijs
De Nederlandse uitgaven voor onderwijs zijn van een betrekkelijk laag niveau. Anno 1997
werd vrijwel nergens in de EU – Luxemburg is de uitzondering – een geringer deel van het
BBP besteed aan de financiering van onderwijsinstellingen dan in Nederland (tabel 10). Waar
koplopers als de Scandinavische landen, Oostenrijk en Frankrijk 6,3% à 6,9% van het BBP
aan de bekostiging van onderwijsinstellingen besteden, komt Nederland niet verder dan 4,7%.
Dit lage niveau valt niet te herleiden tot een demografische factor en evenmin tot een laag
niveau van onderwijsdeelname.
Zowel in het primair als in het secundair onderwijs wordt in Nederland relatief weinig geld
per leerling uitgetrokken. In het primair onderwijs liggen de uitgaven per leerling ongeveer
20% onder het EU-gemiddelde. In landen als Denemarken, Zweden en Oostenrijk wordt in het
primair onderwijs ruim anderhalf tot twee keer zoveel per leerling uitgegeven als in Nederland
(tabel 10). In het voortgezet onderwijs is de achterstand op het EU-gemiddelde iets geringer.
Het lage niveau van de uitgaven per leerling vertaalt zich in een geringe inzet van personeel in
het Nederlandse primaire en secundaire onderwijs (grote groepen).

Gerekend in constante prijzen zijn de Nederlandse uitgaven voor onderwijs sinds 1990 licht
toegenomen. Die stijging heeft evenwel lang geen gelijke tred gehouden met de economische
groei, en het aandeel van het BBP dat voor onderwijs wordt bestemd is in de loop van de jaren
negentig dan ook alleen maar verminderd. Het Deense voorbeeld laat zien dat elders een ande-
re afweging is gemaakt. Ondanks de eveneens hoge economische groei in Denemarken is het
aandeel van de onderwijsuitgaven in het BBP er toegenomen.

Of de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te lijden heeft onder het lage uitgavenniveau is
moeilijk vast te stellen. De beschikbare indicatoren leveren voor het Nederlandse onderwijs
geen slechte scores op. In internationaal vergelijkend onderzoek naar wiskundige vaardigheid
en kennis van natuurwetenschappen komen Nederlandse leerlingen vrij goed voor de dag. Wel
valt te constateren dat het opleidingsniveau van de bevolking in een aantal andere landen snel-
ler toeneemt dan in Nederland. Verder vormen de vrij grote groepen mogelijk een belasting
voor de leerkrachten in het Nederlandse onderwijs, te meer daar zij ook meer lesuren per jaar
moeten verzorgen dan hun collega's in de andere EU-landen.
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Tabel S10 Uitgaven voor onderwijs in de landen van de EU, 1997
uitgaven uitgaven per leerling uitgaven per leerlingen

onderwijsinstellingen primair onderwijs secundair onderwijs
in % BBP (x 1.000 US-dollar) (x 1.000 US-dollar) 

Nederland 4,7 3,3 4,9

overig West-en Midden-Europa
België 5,2 3,8 6,9
Duitsland 5,7 3,5 6,1
Frankrijk 6,3 3,6 6,6
Ierland 5,0 2,6 3,9
Oostenrijk 6,5 6,3 8,2
Verenigd Koninkrijk 4,8 3,2 4,6

Noord-Europa
Denemarken 6,8 6,6 7,2
Finland 6,3 4,6 5,1
Zweden 6,9 5,5 5,4

Zuid-Europa
Griekenland 4,9 2,4 2,6
Italië 4,8 5,1 6,3
Portugal 5,8 3,2 4,3
Spanje 5,7 3,2 4,3

EU 5,7 4,1 5,5
a Exclusief private uitgaven aan onderwijsinstellingen.

Bron: Figuur 12.7 met aanvullingen 

12. Gezondheid en zorg 

12.1 Gezondheidstoestand
Te midden van een groep van zestien landen ( de EU zonder Luxemburg, maar met
Zwitserland en Noorwegen) komt Nederland met de hoogte van zijn zuigelingensterfte op de
vijfde plaats, na de Zuid-Europese landen en het Verenigd Koninkrijk. In de tien overblijvende
landen is de zuigelingensterfte lager. Deze betrekkelijk povere positie van Nederland is
opmerkelijk, omdat wij nog in 1980 op de vier Scandinavische landen na de laagste zuigelin-
gensterfte hadden. Iets soortgelijks geldt ook de levensverwachting op 65-jarige leeftijd.
Nederlandse mannen zakten daarin van de zesde positie naar de elfde positie, terwijl de 
vrouwen zelfs terugvielen van een eerste positie naar de elfde positie (zie tabel 11). Dit laat
onverlet dat in Nederland, evenals in de rest van Europa, een duidelijke daling van de zuige-
lingensterfte en een verlenging van de levensverwachting valt waar te nemen. In de meeste
landen was de vooruitgang echter groter. 
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Tabel S11 Zuigelingensterfte en levensverwachting op 65-jarige leeftijd, 1980-1996/'98 (in aantallen en jaren)
zuigelingensterfte per levensverwachting mannen levensverwachting vrouwen

1.000 levendgeborenen op 65-jarige leeftijd op 65-jarige leeftijd
1980 1996 1980 1996/'98 1980 1996/'98

Nederland 8,6 5,7 14,0 14,8 18,4 19,0

overig West-en Midden-Europa
België 12,1 6,0 12,9 15,6 16,6 19,8
Duitsland 12,6 5,0 12,7 15,1 16,1 18,8
Frankrijk 10,0 4,8 13,9 16,1 18,1 20,6
Ierland 11,1 5,5 . . . .
Oostenrijk 14,3 5,1 12,9 15,6 16,2 19,2
Verenigd Koninkrijk 12,1 6,1 12,9 14,8 17,0 18,3
Zwitserland 9,1 4,7 14,3 16,3 18,0 20,3

Noord-Europa
Denemarken 8,4 5,6 13,6 14,7 17,5 18,0
Finland 7,6 3,9 12,6 14,9 16,9 19,1
Noorwegen 8,1 4,0 14,2 15,7 17,9 19,6
Zweden 6,9 4,0 14,3 16,2 17,9 19,9

Zuid-Europa
Griekenland 17,9 7,3 14,6 16,3 16,7 18,8
Italië 14,6 5,8 13,4 15,5 16,8 19,4
Portugal 24,3 6,9 13,3 14,4 16,3 17,9
Spanje 12,3 5,5 14,5 16,0 17,5 19,8

Bron: tabel 8.10 en figuur 2.5

Een ander type indicator voor de volksgezondheid kan worden gevonden in het aantal verloren
levensjaren ten gevolge van bepaalde ziekten. In tabel 12 gaat het om de twee groepen van
ziekten die de belangrijkste doodsoorzaken vormen. Geteld is het aantal jaren dat de patiënt
bij zijn dood van zijn zeventigste verjaardag was verwijderd en dit aantal 'verloren jaren' is
uitgedrukt per 100.000 van de bevolking. Omdat ook suïcide en ongevallen met motorvoertui-
gen belangrijke doodsoorzaken zijn, die bovendien veel verloren jaren opleveren, zijn zij toe-
gevoegd aan de rijen van tabel 12. Het blijkt dat in 1980 de Nederlanders van beide geslachten
ongeveer op het Europese gemiddelde zaten voor vroegtijdige sterfte aan hartziekten en kan-
ker en dat zij daarvan ook in 1995 niet ver verwijderd waren. Tussen beide jaren was er voor
Nederlandse mannen een relatieve verbetering in het geval van de hartkwalen. Gerekend in
verloren jaren daalden zij tussen de vergeleken landen van een zevende naar een tiende plaats.
Ook het aantal wegens kanker verloren jaren gaf voor de Nederlandse mannen een verbetering
te zien. Zij daalden van de zesde naar de negende plaats. Voor vrouwen was er echter bij beide
groepen van ziekten een relatieve verslechtering van hun positie. Zij stegen in de Europese
rangorde. Door de bank genomen behoudt Nederland daarmee zijn positie in de middenmoot.
Op het punt van suïcide bij mannen is er een relatieve positieverbetering waar te nemen.
Gerekend naar het aantal door dodelijke ongevallen verloren levensjaren, laat Nederland even-
eens een gunstiger beeld zien. Het behoort blijkbaar tot de veiligste landen van Europa.
Tabel 12 laat overigens zien dat Europa als geheel op alle indicatoren vooruitgang boekte,
maar verreweg het meest bij hartziekten en verkeersongevallen.
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Tabel S12 Verloren levensjarena per 100.000 van de bevolking, naar doodsoorzaak per geslacht, in Nederland en de EUb,
1980 en 1995c

rangnummer Nederland 
Nederland EUb onder de 16 EU-landen

1980 1995 1980 1995 1980 1995
ischemische hartziekten

mannen 1.012 494 975 559 7 10
vrouwen 218 140 204 130 6 5

kwaadaardige 
nieuwvormingen

mannen 1.351 1.123 1.339 1.153 6 9
vrouwen 1.048 1.018 1.070 934 7 4

suïcide
mannen 277 290 485 464 10 12
vrouwen 153 137 187 141 9 9

ongevallen met 
motorvoertuigen

mannen 595 350 834 585 13 12
vrouwen 208 118 246 178 12 12

a Levensjaren tot aan de leeftijd van 70 jaar.
b Zonder Luxemburg, maar aangevuld met Zwitserland en Noorwegen.
c Voor België 1992, voor Denemarken en Italië 1993, voor Zwitserland 1994.

Bron: figuren 8.7 tot en met 8.13 met enkele aanvullingen

In hoofdstuk 8 is uitgebreid ingegaan op de mogelijke achtergrond van de verschillen in
gezondheid en van de relatieve positie van landen. In een verzameling van landen die naar
welvaart sterk uiteenlopen, blijkt deze welvaart de voornaamste determinant van gezondheid
te zijn. De sterk verbeterde gezondheidstoestand van de Zuid-Europese landen in vergelijking
met de rest van de EU laat zich dan ook grotendeels verklaren uit hun in de laatste decennia
relatief sterk toegenomen welvaart. Boven een bepaalde welvaartsdrempel blijkt echter het
verband tussen welvaart en gezondheid te verdwijnen en de huidige verschillen binnen de EU
kunnen dan ook niet meer uit verschillen in welvaart worden verklaard. Eerder moet worden
gedacht aan verschillen in eetgewoonten die waarschijnlijk ten gunste van Zuid-Europa wer-
ken, en aan verschillen in consumptie van alcohol en tabak. Nederland telt relatief veel rokers
onder zowel mannen als vrouwen en in Denemarken roken de vrouwen meer dan elders. Beide
landen scoren binnen de Europese familie matig tot slecht op een aantal gezondheidsindicatoren.
Denemarken heeft, in tegenstelling tot Nederland, ook nog een bovengemiddeld alcohol-
gebruik. In Zuid-Europa en Frankrijk, die in dat laatste opzicht een traditie hebben, is het 
alcoholgebruik in de afgelopen decennia vrij sterk gedaald.

12.2 Gebruik en kosten van medische diensten
Europese landen verschillen nogal in het aanbod aan medische dienstverlening. Het aantal 
artsen en ziekenhuisbedden in sommige landen is het drie- of viervoudige van dat in andere
landen. Dat aanbod hangt sterk samen met de invloed die de overheid op het zorgsysteem 
uitoefent: naarmate die invloed geringer is ligt het aanbod hoger. Het is gezien deze verschillen
opvallend dat de medische consumptie in de vergeleken landen niet eens zo sterk uiteenloopt
(tabel 13).
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Tabel S13 Medische consumptie, 1996 (in procenten, tenzij anders aangegeven)
voor- gemiddeld medisch totale

contact met geschreven aantal soorten onderzoek positie in
de arts afg. medicijnen medicijnen ondergaan in medische
twee weken of vitaminesa of vitaminesa afg. 12 mnd.b consumptiec

Nederland 22 68 2,2 – –

overig West- en Midden-Europa
België 26 78 2,6 – 0
Duitsland (West-) 24 64 2,6 0 0
Frankrijk 29 82 3,3 + +
Ierland 20 69 1,9 – –
Oostenrijk 25 78 2,7 0 0
Groot-Brittannië 25 64 2,1 0 0

Noord-Europa
Denemarken 25 55 1,9 – –
Finland 27 49 2,6 + 0
Zweden 22 53 2,2 0 –

Zuid-Europa
Griekenland 26 73 2,3 – 0
Italië 31 64 2,4 0 0
Portugal 29 75 2,9 + +
Spanje 30 73 2,2 + +

a Per consult waarin voorschrift werd gegeven.
b Van tien veelvoorkomende medische onderzoeken (excl. tandarts).
c Op de vier indicatoren: + (frequent; (0) gemiddeld; – weinig frequent.

Bron: tabel 8.15 en figuur 8.18

De medische consumptie zoals hier gemeten, is vooral hoog in Frankrijk, Spanje en Portugal.
Nederland behoort met Ierland, Denemarken en Zweden tot de landen met de laagste medische
consumptie. De verschillen zijn voor een deel cultureel bepaald, bijvoorbeeld door de wijze
waarop wordt omgegaan met pijn en ongemak. Ook de kenmerken van het zorgsysteem blijken
van invloed. In landen waar de huisarts als poortwachter voor het medische systeem fungeert,
wordt een recept voor medicijnen minder snel uitgeschreven. In landen met een groot en toe-
gankelijk aanbod wordt meer tijd aan patiënten besteed of worden vaker huisbezoeken afge-
legd. Dit verklaart mede waarom het veel grotere aanbod in sommige landen niet leidt tot een
evenredig groter aantal mensen dat een arts bezoekt. Overigens speelt het feit dat landen zon-
der poortwachter vaak wel stevige eigen bijdragen vragen voor het medisch consult, daar ook
een rol bij.

Het lijkt erop dat de verschillen in medische consumptie tussen Europese landen kleiner 
worden. Dat komt enerzijds doordat geleidelijk aan in noordelijke landen een meer zuidelijke
levensstijl gewoon wordt en anderzijds doordat de noordelijke rationaliteit in de medische
dienstverlening ook in zuidelijke landen wordt overgenomen.

In tabel 14 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de kosten van gezondheids-
zorg, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product en in bedragen per hoofd
van de bevolking.
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Tabel S14 Uitgaven voor gezondheidszorg, 1980-1997 (in procenten van het BBP) 
per capita in 1997

1980 1990 1997 (US-dollar PPPa)

Nederland 7,9 8,3 8,5 1.933

overig West- en Midden-Europa
België 6,5 7,5 7,6 1.768
Duitslandb 8,8 8,7 10,7 2.364
Frankrijk 7,6 8,9 9,6 2.047
Ierland 8,7 6,7 6,3 1.293
Oostenrijk 7,7 7,2 8,3 1.905
Verenigd Koninkrijk 5,6 6,1 6,9 1.415

Noord-Europa
Denemarken 9,3 8,3 8,0 2.042
Finland 6,5 8,0 7,4 1.525
Zweden 9,4 8,8 8,6 1.762

Zuid-Europa
Griekenland 6,6 7,6 8,6 1.196
Portugal 5,8 6,4 7,9 1.148
Italië 7,0 8,1 7,6 1.613
Spanje 5,6 6,9 7,4 1.183

a Voor verschillen in koopkracht gecorrigeerde US$.
b Tot en met 1990 West-Duitsland.

Bron: tabel 8.14

Nederland behoort tot de landen waar relatief veel wordt uitgegeven aan gezondheidszorg,
maar als rekening wordt gehouden met de breedte van het pakket van gezondheidszorgvoor-
zieningen, is eerder van een middenpositie sprake. Er lijkt weinig verband te bestaan tussen
het niveau van aanbod en gebruik van medische diensten en de uitgaven. Deels komt dat door-
dat niet alle medische consumptie in de gebruikte cijfers tot uiting komt, maar daarnaast ver-
schillen de prijzen van de medische diensten nogal. In landen waar het aanbod groot is, is de
prijs veelal lager.
De groei en de hoogte van de uitgaven aan gezondheidszorg die in een land worden gedaan
worden vrijwel geheel bepaald door aanbodfactoren als technologische ontwikkelingen, groei
van het aantal medische dienstverleners en autonome prijsstijgingen. Vraagfactoren als de ver-
grijzing van de bevolking hebben nauwelijks invloed op de verschillen in uitgaven.

Het ligt voor de hand dat nu de verschillen in welvaart tussen Europese landen zijn afgenomen,
er ook convergentie optreedt in het deel van het inkomen dat aan gezondheidszorg wordt uit-
gegeven. Daartoe kan het feit bijdragen dat in landen waar relatief weinig aan gezondheids-
zorg wordt uitgegeven, de tevredenheid met die zorg het geringst is. Deze convergentie treedt
inderdaad op, zeker als Duitsland, waar de uitgaven sinds de hereniging een sprong maakten,
buiten beschouwing wordt gelaten.

12.3 Stelsels van gezondheidszorg
Alle Europese landen kennen een uitgebreid stelsel van financiering en sturing van de gezond-
heidszorg. Behalve op de solidariteit tussen gezonde en minder gezonde burgers zijn die stel-
sels ook altijd gebaseerd op solidariteit tussen hogere- en lagere-inkomensgroepen. De wijze
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van financiering en de inrichting van het stelsel verschillen sterk per land. In tabel 15 worden
de kenmerken van de verschillende stelsels in vogelvlucht beschouwd.

Tabel S15 Financieringswijze en systeemkenmerken van de gezondheidszorg in Europa
eigen bijdragen,

financiering (aandeel in percentages) bijbetalingen of eigen risico voor:
private 

verzeke- huisarts
sociale ringen of poort- genees- ziekenhuis-

belastingen verzekeringen betalingen wachter? huisarts middelen opname

Nederland 5 73 22 ja nee ja ja

overig West- en Midden-Europa
België 32 55 13 nee ja ja ja
Duitsland 18 65 17 nee nee ja ja
Frankrijk 0 74 26 nee ja ja ja
Ierland 78 9 13 ja ja ja ja
Luxemburg 39 59 2 nee ja ja ja
Oostenrijk 25 51 24 nee ja ja ja
Zwitserland 27 44 29 nee ja ja ja
Verenigd Koninkrijk 64 20 16 ja nee ja nee

Noord-Europa
Denemarken 85 0 15 ja nee ja nee
Finland 62 13 25 nee ja ja ja
Noorwegen 48 48 5 ja ja ja nee
Zweden 78 0 13 nee ja ja ja

Zuid-Europa
Griekenland 26 32 42 nee nee ja ja
Italië 38 39 23 ja nee ja ja
Portugal 100 0 0 ja ja ja ja
Spanje 62 17 21 ja nee ja ja

Bron: Tabel 8.16

In alle landen bestaat een verplichte verzekering voor de kosten van medische zorg. De wijze
waarop de financiering over verschillende bronnen is verdeeld (belastingen, sociale verzeke-
ringen, private verzekeringen, eigen bijdragen), verschilt per land.

In alle landen probeert men de kosten te beheersen zonder de toegankelijkheid al te zeer in
gevaar te brengen. Daarin vervult het thema marktwerking meestal een centrale rol. Nederland
had wat dit betreft de meest ambitieuze plannen. Deze plannen kwamen evenwel niet tot uit-
voering en in vergelijking met andere landen wordt er momenteel nog slechts weinig ruimte
voor competitie geboden.

12.4 Tenslotte
In een aantal opzichten behoort Nederland op het terrein van de gezondheid en zorg niet lan-
ger tot de besten van de Europese klas. Dat geldt overigens vooral voor de gezondheid, want
de Nederlandse gezondheidszorg presteert in termen van kosten en resultaten niet slechter en
misschien zelfs iets beter dan andere landen. De Nederlanders zijn bovendien relatief tevreden
over die zorg.

40 SAMENVATTING



13. De culturele context: Nederland en de traditie
Uit publicaties over internationaal onderzoek, samengevat in hoofdstuk 6, komt Nederland
naar voren als weinig traditioneel waar het denkbeelden over huwelijk en gezin, seksualiteit en
kinderopvoeding betreft. Niet alleen de onderzoekers zien de Nederlanders in dit licht, de
Nederlanders zelf doen dit vermoedelijk ook. Van de bevolking van de EU tonen de
Nederlanders zich, op de Denen na, het minst gecharmeerd van een traditionele levenswijze
(zie daarvoor figuur 6.1). Zo wordt de traditionele opvatting dat het huwelijk de mens meer
geluk schenkt dan het ongehuwde bestaan, in Nederland veel minder onderschreven dan in een
aantal andere landen van de EU. De hier te lande gehuldigde moderne opvattingen over huwe-
lijk en gezin betekenen echter geen vrijbrief voor 'losbandigheid'. Een slippertje in het huwelijk
kan in geen van de onderzochte landen op wijd verbreide sympathie rekenen en op dit punt
onderscheidt Nederland zich niet van de rest. 
Permissiviteit, de ruimte die men aan anderen gunt om het persoonlijk leven naar eigen inzicht
in te richten, blijkt uit de acceptatie van homoseksualiteit, die in Nederland uitzonderlijk hoog is.
Figuur 7 illustreert een en ander. De landen zijn op grond van de mate waarin de stelling over
het huwelijk werd geaccepteerd in aflopende volgorde geplaatst (figuur 7). De figuur is geba-
seerd op tabel 6.2.

De Nederlanders houden er verder moderne opvattingen over de rolverdeling tussen man en
vrouw op na. Zij geven in ruime mate hun steun aan de stelling dat een man heel goed thuis
kan blijven en het huishouden doen, terwijl zijn vrouw buitenshuis gaat werken. De stelling
dat het huishouden vooral de taak van de vrouw is, wijzen zij in eveneens ruime mate af 
(tabel 6.4). Als men de mate beziet waarin het huishoudelijk werk vooral door de vrouw wordt
gedaan, valt Nederland echter niet op door progressiviteit. De andere landen doen dit evenmin.
Kennelijk is ook internationaal het denken de praktijk van het doen ver vooruit. Alleen
Zweden maakt, meer dan andere landen, werk van een gelijke arbeidsverdeling tussen de 
seksen (tabel 6.5). 

Figuur S7 Opvattingen over het huwelijk en overspel, en de acceptatie van homoseksualiteit, in een aantal Europese landen, 
1994 (in procenten)

Bron: tabel 6.2

Het grote belang dat wordt toegekend aan de vrijheid in het privé-leven, weerspiegelt zich tot
op zekere hoogte in de opvattingen over de arbeid. In dat opzicht zou men de arbeidsoriëntatie
in Nederland ontspannen kunnen noemen. De Nederlanders wijzen de arbeid niet af, zij zien
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er zelfs meer in dan alleen maar een manier om geld te verdienen, maar zij stellen met nadruk
dat het werk niet ten koste van het privé-leven mag gaan. De Nederlanders lijken de arbeid
verder te beschouwen als een middel tot zelfontplooiing, maar niet als het enige middel (tabel
6.7). Mogelijk is het aan deze relativering van de arbeid toe te schrijven dat men in Nederland
het minst vindt dat vooral arbeid vrouwen zelfstandig kan maken (tabel 6.3).

Permissiviteit blijkt in Nederland trouwens ook in de houding van politie en justitie tegenover
het druggebruik. Zie daarvoor: Het moderne leven: drugs en criminaliteit, elders in deze
samenvatting.

14. Het moderne leven: arbeid en gezin
De meeste hier vergeleken landen staan in het teken van wat wel 'de tweede demografische
transitie' wordt genoemd. Het gaat daarbij om uitstel van huwelijkssluiting, om vervanging
van het huwelijk door ongehuwd samenleven, om het uitstel van procreatie en om de toename
van echtscheiding. Als gevolg van deze factoren (trouwens ook als gevolg van de vergrijzing)
neemt het aandeel van de alleenstaanden onder de huishoudens sterk toe, terwijl ook het aan-
deel van de eenoudergezinnen in het totaal van gezinnen met kinderen groeit. Het individuele
ontplooiingsideaal concurreert met het gezinsideaal en de hieruit op individueel niveau voort-
spruitende aarzelingen werken de alleenstand als tijdelijke en soms definitieve status in de
hand. De emancipatie van vrouwen is bij dit alles zowel oorzaak als gevolg.

De internationale vergelijkingen in dit hoofdstuk laten echter zien dat de mate waarin de tran-
sitie is opgetreden grote verschillen laat zien tussen groepen van landen. In Scandinavië, met
zijn hoge cijfers voor de late huwelijksleeftijd, het ongehuwd samenleven en de echtscheiding,
is zij zeer geprononceerd. In Zuid-Europa is er op deze criteria wel sprake van een stijgende
'huwelijksaversie', maar deze stijging is zo gering en de 'achterstand' op Scandinavië is zo
groot, dat er met recht aan getwijfeld kan worden of Zuid-Europa op de lange duur het
Scandinavische patroon met de daarbij horende ideologische achtergrond zal gaan vertonen
(zie figuur 2.7). In Zuid-Europa is de familie nog sterk en deze krijgt een nieuwe op de eisen
van de moderne tijd afgestemde functie. De huwelijksleeftijd verschuift weliswaar, net als in
andere Europese landen, naar boven, maar het huwelijk als zodanig wordt in ere gehouden.
Echtscheiding komt er veel minder voor dan in de rest van Europa. Vrouwen krijgen er, even-
als elders, steeds later hun eerste kind, maar vrijwillige kinderloosheid komt er minder voor.
De vruchtbaarheid is er, zelfs naar Europese maatstaven, uitgesproken laag, maar dat komt
door een voorkeur voor het gezin met slechts een enkel kind. Het aandeel van de alleenstaanden
is er uitgesproken laag. Jongeren blijven er lang bij hun ouders wonen en bejaarden wonen er
meer dan elders bij hun kinderen. Het driegeneratiehuishouden levert schaalvoordelen op en
stelt de vrouw in de gelegenheid om zich op de arbeidsmarkt te begeven. In dat opzicht is het
een rationele keuze, maar het is twijfelachtig of een dergelijke verklaring toereikend is. Voor
deze verklaring wordt namelijk ook wel teruggegrepen op waarden in de samenleving met
betrekking tot huwelijk en gezin die voor de deelnemers aan die samenleving vanzelfsprekend
zijn en niet het resultaat van een bewuste kosten-batenanalyse.

De landen van West-Europa nemen niet alleen geografisch, maar ook demografisch een tussen-
positie in tussen Noord- en Zuid-Europa. Zij neigen echter meer naar het noorden en zij zijn
zonder twijfel opgenomen in de tweede demografische transitie. Het is opmerkelijk dat enkele
ontwikkelingen die in Scandinavië hun verzadigingspunt lijken te naderen (echtscheidings-
kans, buitenhuwelijkse vruchtbaarheid) in enkele West-Europese landen nog groei vertonen. 
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Nederland neemt op enkele punten, ook binnen de groep van West- en Noord-Europese landen,
een bijzondere plaats in. De vruchtbaarheid daalde hier tot het midden van de jaren tachtig
sneller dan in enig ander land en het uitstel van de eerste geboorte ging hier tot nu toe verder
dan bij de overigen. Op het punt van de definitieve kinderloosheid scoorde Nederland niet het
hoogst, maar het hoorde wel bij de topgroep. De ontwikkelingslijn verschilt niet wezenlijk van
die in vergelijkbare landen, maar de ontwikkelingen hebben wel een steiler verloop. De naoor-
logse geboortegolf was hier hoger dan elders en het was deze omvangrijke generatie die aan
het einde van de jaren zestig kon profiteren van een veranderd maatschappelijk klimaat en van
de beschikbaarheid van de anticonceptiepil. Het moderne leven bereikte Nederland niet als
eerste, maar het sloeg hier wel hard toe. Ook in een ander opzicht was Nederland geen trend-
setter, maar werd het wel sterk door de trend beroerd: hetzelfde gezinstraditionalisme dat de
naoorlogse geboortegolf veroorzaakte, was ook aansprakelijk voor de late entree van vrouwen
op de arbeidsmarkt. De afgelopen 15 jaar is dit proces in een geweldige versnelling geraakt,
zodat Nederland, als het gaat om het aantal werkende vrouwen, niet meer achteroploopt bij
andere West-Europese landen. Evenals in andere landen levert de combinatie van betaalde
arbeid en gezinsverplichtingen een probleem op, dat vooral op de vrouwen neerkomt. De
typisch Nederlandse oplossing voor dit probleem is dat paren de geboorte van kinderen uitstel-
len, zodat beide partners in hun carrière kunnen investeren. Zijn de kinderen eenmaal geboren,
dan vallen veel vrouwen terug op deeltijdarbeid om voldoende tijd voor het gezin te kunnen
overhouden. In dat opzicht verschilt Nederland van de Scandinavische en van enkele West-
Europese samenlevingen, die meer zijn ingericht op een voltijdse opvang voor de kinderen
(zie hierover ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9). Dat verklaart wellicht ook de spanning die er
in Nederland bestaat tussen theorie en praktijk van de emancipatie. Terwijl Nederland in zijn
opvattingen niet veel minder emancipatoir is dan bijvoorbeeld Zweden, is het dat in de feitelijke
taakverdeling tussen man en vrouw veel minder (zie hoofdstuk 6.2 tot en met 6.5 en figuur 6.2).

Voor een overigens modern land hebben de traditionele geslachtsrollen in Nederland lang
standgehouden. Lange tijd behoorde de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen tot de
laagste van de EU. Thans ligt de vrouwelijke participatiegraad weliswaar boven het gemiddelde
in de EU, maar het aandeel van vrouwen in het totaal van arbeidsuren bedroeg in 1994 (recen-
ter internationaal vergelijkend materiaal is niet beschikbaar) toch nog slechts eenderde.
Nederland lag daarmee op Zuid-Europees niveau. In andere West-Europese landen kwam dit
aandeel in de buurt van de 40% en in de Scandinavische landen was het nog hoger (zie 
tabel 7.3). Wel kwamen in Nederland de ondersteunende voorzieningen voor de combinatie
van betaalde arbeid en gezinszorg sterk in beweging. Het aantal kinderen onder de schoolleef-
tijd dat in Nederland gebruikmaakte van de kinderopvang steeg van 48.000 in 1989 naar
183.000 in 1998. Daarmee loopt Nederland nog altijd achter op België, Frankrijk en vooral op
de Scandinavische landen. Ook de mogelijkheden tot en het feitelijk gebruik van ouderschaps-
verlof zijn in Nederland, zoals in de gehele EU, toegenomen, maar zij liggen nog lang niet op
het peil van Noord-Europa. Deze gegevens zijn terug te vinden in de tabellen 7.6 en 7.7, waar-
uit echter tevens blijkt dat de vergelijking van dit soort voorzieningen problematisch is. Ook
overeenkomstige voorzieningen zijn in elk land weer anders geclausuleerd en de wettelijke
mogelijkheden zeggen nog niet alles over het feitelijke gebruik. Zo hebben Nederlandse
ouders op papier (bescheiden) mogelijkheden tot ouderschapsverlof, maar voorziet de Nederlandse
wet niet in betaling daarvan, terwijl dat in Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Oostenrijk
en, tot op zekere hoogte, Frankrijk wel het geval is.
Het ideaal van twee in deeltijd werkende ouders die elk een gelijkwaardige bijdrage aan de
zorg voor huishouden en kinderen besteden, is overigens ook in Scandinavië nog geen realiteit.

43SAMENVATTING



De bijdrage van mannen aan huishoudelijke en gezinstaken kwam hier (omstreeks 1990;
recenter materiaal niet voorhanden) toch ook niet boven 60% van wat de vrouwen op dit ter-
rein presteerden. De symmetrie werd in deze landen echter het best benaderd. De voorzienin-
gen zijn erop berekend dat beide ouders voltijds blijven werken maar zich, daartoe in de gele-
genheid gesteld door ouderschapsverloven, tijdelijk en partieel van de arbeidsmarkt terugtrek-
ken in de gezinsfase met jonge kinderen. In Zuid-Europa trekken veel moeders van jonge kin-
deren zich geheel terug van de arbeidsmarkt, terwijl andere moeders voltijds blijven werken
en daartoe terugvallen op familiale hulp. De overheidsvoorzieningen ten behoeve van de taak-
combinatie zijn er nog nauwelijks van de grond gekomen. De typisch Nederlandse oplossing
bestaat zoals gezegd uit een partieel afscheid van vrouwen van de arbeidsmarkt. Dit is een
oplossing die ook in het Verenigd Koninkrijk populair is, maar toch veel minder dan in
Nederland.

Het keurslijf van het collectieve arbeidsritme is een niet onbelangrijke belemmering in de
organisatie van het tweeverdienershuishouden. De flexibiliteit is op dit punt in alle landen toege-
nomen. De ruimere openingstijden van winkels zijn, ook in Nederland, dat op dit punt wel een
laatkomer was, een belangrijke verandering in het dagelijkse leven. Een zekere flexibilisering
was ook waarneembaar in de arbeidstijden en deze verliep in het Nederland van de jaren negen-
tig wederom wat sneller dan in de meeste andere landen van de EU. Al met al was in 1997 ner-
gens in Europa de arbeidstijd nog zo samengeperst in traditionele werkdagen als in Nederland.
Werken in avond of nacht, dan wel in weekends, is in Nederland nog steeds minder gangbaar
dan elders.

15. Het moderne leven: de vrijetijdsbesteding
De wijze waarop Nederlanders hun vrije tijd besteden, is (onder meer door het Sociaal en
Cultureel Planbureau) behoorlijk gedocumenteerd, maar internationaal vergelijkend materiaal
is schaars. De talrijke indicatoren die nodig zijn voor een beeld van de activiteiten die samen
de vrijetijdsbesteding vormen, zijn slechts in minderheid onderwerp van regelmatige statisti-
sche documentatie. De in hoofdstuk 13 gepresenteerde resultaten zijn daardoor voor een deel
enigszins gedateerd, terwijl de kwaliteit van de gegevens in enkele gevallen twijfelachtig is. Met
dit voorbehoud worden hier enkele resultaten uit hoofdstuk 13 van dit rapport gepresenteerd.

Nederland is vergelijkenderwijs niet uitbundig in zijn vrijetijdsbesteding, maar van een calvi-
nistisch eiland in een hedonistisch Europa kan men moeilijk spreken. De Scandinavische lan-
den zouden eerder voor deze titel in aanmerking komen. Zo hechten de Nederlanders (desge-
vraagd) evenveel belang aan de vrije tijd als aan het werk, terwijl in bijna alle andere landen
die in de vergelijking werden betrokken het werk als levensdomein aanmerkelijk belangrijker
werd gevonden (zie tabel 13.16). Ook hebben Nederlanders een uitgesproken hoog aandeel in
het internationale vakantietoerisme. Nederland is voorts rijk voorzien van binnenlandse, meest
commerciële, en van buitenlandse televisiezenders, ongetwijfeld mede door de hoge graad van
bekabeling. Er zijn per 1.000 inwoners evenveel televisietoestellen als in andere Europese lan-
den, al staan ze gemiddeld iets minder aan. Nergens zijn in relatie tot het aantal inwoners zo
weinig bioscopen als in Nederland; nergens wordt het aanbod van films zo sterk gedomineerd
door Amerikaanse import. Er worden hier, althans volgens gegevens uit een enquête, meer
boeken gelezen dan in de andere landen, maar dat blijkt niet uit de bestedingen van huishou-
dens aan boeken, waarbij Nederland juist aan de lage kant zit (tabellen 13.17 en 13.18). In de
'hogere-cultuur'participatie, zoals het bezoek aan musea en klassieke concerten, blinken de
Nederlanders überhaupt niet uit.
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Enige calvinistische soberheid blijkt nochtans uit de zuinigheid die Nederlanders in hun
vakantie betrachten. Wij geven tijdens onze buitenlandse vakantie gemiddeld 30% minder uit
dan andere Europeanen en verheffen ons in dit opzicht slechts boven Ieren en Spanjaarden.
Ook onze bestedingen in cafés en restaurants blijven achter, hoewel zij hoger zijn dan die van
de Scandinavische bevolkingen (tabel 13.18).

Het aanbod van voorzieningen ten behoeve van de vrije tijd blijft in verhouding tot de bevol-
kingsomvang in Nederland wat achter bij het Europese gemiddelde, maar per oppervlakte-
eenheid ligt het desondanks hoog. Dit geldt voor elk van de volgende voorzieningen: cafés,
restaurants, bibliotheken, filmschermen, musea in het algemeen en kunstmusea in het bijzonder.
Ongeacht of een voorziening vooral door marktpartijen dan wel vooral door de overheid
aangeboden wordt, geldt in ons kleine en dichtbevolkte land dat met een relatief bescheiden aantal
voorzieningen toch een relatief hoge geografische voorzieningendichtheid wordt bereikt. 

16 Het moderne leven: drugs en criminaliteit
Nederland staat bekend als een land met een grote tolerantie voor het gebruik van drugs.
Inderdaad wordt op zijn minst cannabis hier meer gebruikt dan in de andere landen van de
EU, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, terwijl het aantal arrestaties
wegens drugsdelicten in het algemeen in Nederland uitzonderlijk laag ligt. Gebruik en klein-
handel van cannabis worden er niet vervolgd, terwijl vervolging van het bezit van harddrugs
in kleine hoeveelheden evenmin een prioriteit van justitie is. Het druggebruik speelt zich in
Nederland dan ook vergelijkenderwijs openlijk af. Als men zou afgaan op de omvang van de
in beslag genomen partijen is Nederland als doorvoerland of als bestemming zeer populair bij
de grote leveranciers van drugs (zie tabel 14.28). Nochtans zijn hier in relatie tot de bevol-
kingsomvang naar het inzicht van deskundigen niet meer verslaafde of anderszins problemati-
sche druggebruikers dan elders in de EU. 

Op papier is Nederland met zijn permissieve beleid geen buitenbeentje meer. In de meeste 
landen van de EU is een decriminalisering van druggebruik gaande en wordt de voorkeur
gegeven aan de beperking van schade aan de gezondheid boven harde repressie, hoewel legali-
sering nergens een serieuze optie is. De omslag in het denken vindt in de praktijk nog nauwe-
lijks zijn weerslag. Het aantal arrestaties wegens druggebruik neemt in de meeste landen van
de EU nog steeds toe.

In vrijwel alle westerse landen is de criminaliteit vanaf de jaren zestig stormachtig gegroeid,
maar in de jaren negentig is deze groei in Europa sterk afgevlakt en in de Verenigde Staten
zelfs omgeslagen in een afname. Deze gunstige ontwikkeling gold in de Verenigde Staten
zowel vermogens- als geweldsdelicten, maar beperkte zich in een aantal Europese landen
(waaronder Nederland) tot de vermogensdelicten. De geweldscriminaliteit is in deze Europese
landen nog steeds aan een gestage groei onderhevig (zie figuren 14.4 en 14.5).

Internationale vergelijking van geregistreerde criminaliteit is een problematische onderneming
vanwege verschillen tussen de landen in delictomschrijvingen, in aangiftegedrag van de bevol-
king en in de wijze van registratie door de instanties. Er is echter ook internationaal vergelij-
kend materiaal uit slachtofferonderzoek, waarbij deze obstakels omzeild worden. Tabel 16
bevat resultaten van dergelijk onderzoek. Helaas is het aantal landen in de vergelijking klein. 
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Tabel S16 Slachtoffers van delicten onder de bevolking van 16 jaar en ouder in een aantal West-Europese landen en in de VS,
1995 en 1988-1995 (in procenten en indexcijfers; 1988 = 100)

mishan-
diefstal bescha- inbraak diefstal diefstal deling/

auto- uit diging fiets- en pers. met bedrei-seksueel totaal
diefstal auto auto diefstal poging zaken geweld ging geweld delicten

in 1995
Nederland 0,4 5,4 10,0 9,5 5,9 6,8 0,6 4,0 3,6 31,5

Engeland en Wales 2,5 8,1 10,4 3,5 6,4 5,0 1,4 5,9 2,0 30,9
Frankrijk 1,6 7,2 8,3 2,8 4,6 4,0 1,0 3,9 0,9 25,3
Zwitserland 0,1 3,0 7,1 7,0 2,4 5,7 0,9 3,1 4,6 26,7

Finland 0,4 2,9 4,3 5,1 1,3 3,2 0,5 4,1 2,6 18,9

Verenigde Staten 1,9 7,5 6,7 3,3 5,6 3,9 1,3 5,7 2,5 24,2

index 1988-1995 (1988=100)
Nederland 133 104 122 127 118 155 75 121 138 118

Engeland en Wales 132 145 153 350 168 161 200 311 182 158
Frankrijk 67 120 130 200 98 111 250 195 82 130
Zwitserland . 158 173 219 200 127 180 258 271 171

Finland 100 107 108 165 130 74 71 141 520 119

Verenigde Staten 90 81 75 110 61 87 68 106 56 84
Bron: tabel 14.22

De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf is in Nederland groter dan in de andere
betrokken landen, maar dat komt gedeeltelijk door de hoge incidentie van fietsendiefstal
alhier. Bij een aantal andere delicten is de kans op slachtofferschap in Engeland groter dan in
Nederland. Nederland steekt echter bij de Verenigde Staten ongunstig af. In dat laatste land
nam de criminaliteit in een recente periode sterk af, terwijl zij in de Europese landen nog 
toenam. Hierbij moet worden aangetekend dat dodelijk geweld uiteraard niet in slachtoffer-
onderzoek naar boven komt. Dodelijk geweld komt in de Verenigde Staten veel meer voor 
dan in de hier beschouwde Europese landen.
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2 DEMOGRAFIE

2.1 Inleiding
Demografische gegevens zijn relatief hard en tot op grote hoogte gestandaardiseerd. Zij worden
minder gekleurd door institutionele eigenaardigheden van de landen dan het meeste andere
vergelijkingsmateriaal in dit rapport. Zij lenen zich dan ook goed voor een internationale ver-
gelijking. Demografische cijfers zijn van belang omdat zij licht werpen op belangrijke trends
die zich in een samenleving afspelen. Vooral een ontwikkeling als individualisering kent een
aantal bruikbare demografische indicatoren. Los van hun indicatieve betekenis voor sociale
ontwikkelingen hebben demografische gegevens ook een intrinsieke betekenis. De leeftijds-
opbouw van een bevolking en het niveau van de immigratie zijn op zichzelf belangrijke ken-
merken van een samenleving met onmiddellijke relevantie voor het beleid.

Ook de internationaal-vergelijkende demograaf treft echter geen ideale wereld. Niet alle
demografische indicatoren zijn even hard of even goed gestandaardiseerd. Zo gebruiken niet
alle landen het begrip huishouden op precies dezelfde manier en is ook de definitie van immi-
gratie of emigratie niet in alle gevallen dezelfde. Zelfs een begrip als leeftijd wordt niet in de
statistieken van alle landen op overeenkomstige wijze gehanteerd. In dit hoofdstuk is vooral
gebruikgemaakt van door Eurostat en de Raad van Europa gepubliceerde statistieken. Deze
organisaties hebben reeds zorg gedragen voor een zo goed mogelijke internationale vergelijk-
baarheid van het door hen gecompileerde materiaal. 

Dit hoofdstuk bevat geen uiteenzetting over het beleid, in dit geval dus de bevolkingspolitiek,
in de verschillende landen. Er is namelijk nauwelijks beleid te noemen dat uitdrukkelijk tot
bedoeling heeft de omvang of de samenstelling van de bevolking te beïnvloeden. Daarentegen
zijn er juist veel soorten beleid die hierop desondanks effect hebben. Men denke aan het toela-
tingsbeleid in verband met buitenlandse migratie, de behandeling van het gezin door de fiscus
en de sociale zekerheid, de kinderopvang, de regelingen voor ouderschapsverlof en eigenlijk
de hele gezondheidszorg. Een hoofdstuk dat daarop zou willen ingaan, zou ver buiten de
oevers van een strikt demografisch relaas treden en in het kader van dit rapport ook te veel
ruimte beslaan.

2.2 Bevolking en bevolkingsgroei
Bij het begin van het jaar 2000 woonde 4,21% van de bevolking van de Europese Unie in
Nederland. Dit aandeel zal in de komende decennia stijgen, want Nederland bevindt zich in dit
opzicht in de kopgroep van Europese landen. Binnen de EU vertoont alleen Luxemburg een
hoger groeitempo. 
De bevolking van de EU als geheel groeit intussen nauwelijks nog. In 2020 ligt het inwonertal
naar verwachting slechts ruim 1% boven het huidige niveau. Op de nog langere termijn is, bij
huidige geboorte-, sterfte- en migratieparameters, een daling van de EU-bevolking te voorzien.
Zie tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Inwonertallen van Europese landen, 1990-2020 bij aanvang van elk jaar (x 1.000)
index 2020 index 2020

1990 2000 2010 2020 (1990 = 100) (2000 = 100)

Nederland 14.952 15.863 16.470 16.898 113,0 106,5

overig West- en Midden-Europa
België 9.967 10.234 10.328 10.338 103,7 101,0
Duitsland 79.365 82.152 81.036 78.445 98,8 95,5
Frankrijk 56.735 59.221 61.721 63.453 111,8 107,1
Ierland 3.506 3.786 3.832 3.947 112,6 104,3
Luxemburg 382 435 459 488 127,7 112,2
Oostenrijk 7.729 8.093 8.283 8.354 108,1 103,2
Verenigd Koninkrijk 57.561 59.631 60.733 62.065 107,8 104,1
Zwitserlanda 6.712 7.150 7.443 7.553 112,5 105,6

Noord-Europa
Denemarken 5.140 5.331 5.451 5.523 107,5 103,6
Finland 4.986 5.172 5.257 5.267 105,6 101,8
Noorwegena 4.242 4.480 4.648 4.821 113,6 107,6
Zweden 8.559 8.860 9.043 9.222 107,7 104,1

Zuid-Europa
Griekenland 10.161 10.540 11.079 11.269 110,9 106,9
Italië 56.719 57.699 57.495 55.939 98,6 96,9
Portugal 9.896 9.999 10.293 10.513 106,2 105,1
Spanje 38.851 39.430 39.799 39.331 101,2 99,7

EU15 364.509 376.446 381.279 381.052 104,5 101,2
Nederland in % van EU15 4,10 4,21 4,32 4,43
a Geen lid EU.

Bron: Eurostat (1999)

Nederland is het dichtst bevolkte land van de Europese Unie. Dat wil niet zeggen dat er op het
schaalniveau van Nederland geen regio's binnen de EU zijn met een dichtere bevolking. Dat
geldt bijvoorbeeld voor Nordrhein-Westfalen dat bij ongeveer dezelfde oppervlakte een wat
grotere bevolking herbergt. In Engeland is de regio South East (met Londen) eveneens dichter
bevolkt dan Nederland. Op dit schaalniveau is Nederland echter een goede nummer drie.
Lombardije heeft ongeveer dezelfde bevolkingsdichtheid, maar haalt naar oppervlakte net niet
de hier gekozen ondergrens van 25.000 km2. Op het lagere schaalniveau van 10.000 tot 
15.000 km2 is West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) een dicht-
bevolkt gebied, dat echter wordt overtroffen door de regio Île de France (met Parijs). Overige
regio's op deze schaal zijn dunner bevolkt. Bij dit alles past de kanttekening dat hier gewerkt
is met een officiële regionale indeling van de EU. Deze kent geen onderverdeling van
Denemarken en laat uiteraard Zwitserland geheel buiten beschouwing. Bij anders getrokken
grenzen of bij een andere manier van aggregatie zouden ongetwijfeld meer gebieden zijn te
construeren met bevolkingsdichtheden die uitgaan boven wat in Nederland als geheel, dan wel
in West-Nederland, wordt aangetroffen. Zie tabel 2.2.

48 DEMOGRAFIE



Tabel 2.2 Bevolkingsdichtheid van Europese landen en van een aantal dichtbevolkte Europese regio's, 1995
schaalniveau Nederland schaalniveau West-Nederland

(25.000-45.000 km2) (10.000-15.000 km2)

Nederland 377 Nederland 377 West-Nederland 610
Oost-Nederland 304

overig West- en Midden-Europa
België 332 België 332 Vlaams Gewest 435
Duitsland 229 Nordrhein-Westfalen 524 Stuttgart 365

Baden-Württemberg 288
Frankrijk 107 Ile de France 917

Nord-Pas de Calais 322
Ierland 52
Luxemburg 158
Oostenrijk 96
Ver. Koninkrijk 242 South East 661 West Midlands 408

Yorkshire and Humberside 326
Zwitserland 175

Noord-Europa
Denemarken 121
Finland 15
Noorwegen 14
Zweden 22

Zuid-Europa
Griekenland 79
Italië 190 Sicilia 198 Campania 423
Portugal 108
Spanje 78 Cataluna 190

Bron: Eurostat (1999)

West-Europa combineert al geruime tijd een lage vruchtbaarheid met een hoog vestigings-
overschot uit de buitenlandse migratie (figuur 2.1). Zonder dat vestigingsoverschot zou de
bevolking in een aantal landen nauwelijks groeien en in Duitsland, trouwens ook in Italië,
zelfs afnemen. Dit spreekt nog meer als men zich realiseert dat een niet onaanzienlijk deel van
de geboorten ook nog eens voor rekening van immigranten komt.
In de jaren negentig kende Nederland een, naar Europese maatstaven, hoog geboorteoverschot
en een middelmatig vestigingsoverschot. De resulterende bevolkingsgroei van bijna 6,4% was
daarmee, op Luxemburg (niet in figuur 2.1 opgenomen) en Ierland na, de hoogste in de EU. 
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Figuur 2.1 Bevolkingsgroei in Europese landen tussen 1990 en 2000 naar component

Bron: Council of Europe (1999)

Het migratieoverschot berustte in de jaren negentig voor een groot deel op asielmigratie en
daarmee verbonden gezinshereniging. Zonder de migratie met Afrika, Azië en Oost-Europa
zou het vestigingsoverschot hier in de periode 1990-1998 60% lager hebben gelegen 
(CBS 1999a:149). Ook in andere West-Europese landen berusten de vestigingsoverschotten
grotendeels op de migratie van vluchtelingen en asielzoekers. Daarbij bleken de landen van de
EU relatief druk bezocht te worden. Het aantal asielzoekers in de gehele EU (excl. Ierland,
Luxemburg, Griekenland en Portugal) bedroeg in de periode 1990 tot en met 1999 1,1% van
de bevolking in het aanvangsjaar. In Nederland was dat het dubbele. Binnen de EU bleken
alleen Duitsland en Zweden nog meer in trek, buiten de EU sprong Zwitserland eruit als land
met relatief zeer veel asielaanvragen (zie tabel 2.3). Duitsland alleen nam in deze periode
ongeveer de helft van het aantal asielaanvragen voor zijn rekening, Nederland verwerkte 8,5%
van het aantal aanvragen en nam daarmee onder de Europese landen de derde plaats in.
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Tabel 2. 3 Aantal asielaanvragen in de periode 1990-1999 per 1.000 van de bevolking in 1990

Nederland 22

overig West- en Midden-Europa
België 18
Duitsland 24
Frankrijk 5
Oostenrijk 16
Verenigd Koninkrijk 9
Zwitserland 36

Noord-Europa
Denemarken 13
Finland 4
Noorwegen 10
Zweden 29

Zuid-Europa
Italië 1
Spanje 2

overige landen
Australië 5
Canada 10
Verenigde Staten 5

Bron: CBS (1999b) en UNHCR (1999)

Tabel 2.4 werpt licht op de herkomst van de asielzoekers in de jaren negentig. Het grootste
deel kwam uit Europa, waarbij de verschillende territoria van het voormalige Joegoslavië en
voorts Roemenië de belangrijkste bronlanden waren. Belangrijke buiten-Europese herkomst-
landen waren Turkije, Irak, Sri Lanka, Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalië en Congo.
Nederland was in relatieve zin populair bij buiten-Europese asielzoekers, in het bijzonder bij
Somaliërs, Irakezen, Afghanen en Iraniërs.

Tabel 2.4 Aantallen asielaanvragen in Europa gedurende de jaren 1989-1998 (x 1.000)
herkomst EU+Noorwegen+Zwitserland Nederland Nederland in % van EU

Europa 1.737 83 4,8
wv. (voormalig) Joegoslavië 923 51 5,5
wv. Roemenië 401 9,8 2,4

Afrika 768 75 9,8
wv. Somalië 111 29 26,1
wv. Congo 108 7,3 6,8

Azië 1.424 132 9,3
wv. Turkije 372 7,9 2,1
wv. Irak 158 33,1 20,9
wv. Sri Lanka 154 15,8 10,3
wv. Iran 112 21,3 19,0
wv. Afghanistan 99 23,5 23,7
wv. Pakistan 84 2 2,4

totaal 4.051 297 7,3
Bron: UNHCR (1999)
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Het gevraagde asiel wordt overigens lang niet altijd verleend. In dat opzicht lopen de officiële
cijfers van de Europese landen sterk uiteen, maar zij zijn door verschillende wijzen van regis-
tratie nauwelijks vergelijkbaar. Ook betekent een niet-gehonoreerde asielaanvraag nog niet dat
de asielaanvrager in kwestie het land wordt uitgezet.

2.3 Ontgroening, vergrijzing, verkleuring
Het aandeel van de 0-14-jarigen in de totale bevolking ligt vrijwel overal tussen 15% en 19%.
Alleen Ierland springt eruit met een cijfer van 23%, terwijl Nederland met 19% een relatief
jonge bevolking heeft. Het aandeel van de bejaarden ligt, wederom met uitzondering van
Ierland, overal tussen 13% en 18%, het aandeel van de 75-plussers tussen 5% en 9%.
Nederland is met 14% 65-plussers en 6% 75-plussers in zijn bevolking relatief weinig ver-
grijsd. Worden jeugd en 65-plussers samengenomen en gedeeld door de tussenliggende bevol-
king, dan levert dit de afhankelijkheidsratio op. Deze varieert tussen 47% en 56%, waarbij
Nederland met 47% tot de landen behoort met de laagste waarden. Dat houdt in dat de
potentiële beroepsbevolking hier in theorie relatief weinig belast is met de verzorging van de
overige bevolking. De mate waarin die potentiële beroepsbevolking ook feitelijk in het
arbeidsproces is ingeschakeld, is daarmee nog niet bekend. Hoofdstuk 9 weidt daarover verder
uit. Uit de laatste kolom van tabel 2.5 blijkt dat het aandeel van de 45-plussers in de potentiële
beroepsbevolking steeds tussen 30% en 39% ligt. Nederland heeft met 35% een, naar
Europese maatstaven, matig vergrijsde potentiële beroepsbevolking.

Tabel 2.5 Samenstelling van de bevolking van Europese landen naar leeftijd bij de aanvang van 1999 (in procenten)
grijsheid

potentiële
0-14 15-44 45-64 ≥ 65 ≥ 75 afhankelijk- beroeps-
jaar jaar jaar jaar jaar heidsratioa bevolkingb

Nederland 19 44 24 14 6 47 35
overig West- en Midden-Europa

België 18 42 24 17 7 52 36
Duitsland 16 43 26 16 7 47 37
Frankrijk 19 42 23 16 7
Ierland 23 46 20 11 5 52 30
Luxemburg 19 44 23 14 6 50 35
Oostenrijk 18 44 23 16 7 48 35
Verenigd Koninkrijk 19 42 23 16 7 54 35
Zwitserland 18 43 25 15 7 49 36

Noord-Europa
Denemarken 18 42 25 15 7 49 38
Finland 18 41 26 15 6 50 39
Noorwegen 20 42 23 16 8 55 35
Zweden 19 39 25 17 9 56 39

Zuid-Europa
Griekenland 16 44 24 17 6 48 36
Italië 15 43 25 17 7 47 36
Portugal 17 45 23 15 6 47 34
Spanje 15 46 22 16 7 47 33

a 0-14-jarigen plus 65-plussers gedeeld door 15-64-jarigen.
b 45-64-jarigen gedeeld door 15-64-jarigen.

Bron: Council of Europe (1999)
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In alle landen zijn de totale bevolking en de potentiële beroepsbevolking aan een ontgroenings-
en een vergrijzingsproces onderhevig. De figuren 2.2 en 2.3 brengen de verschuivingen tot
2020 in beeld. Nederland neemt in geen van beide opzichten een extreme positie in, maar ver-
toont beide processen wel sterker dan gemiddeld. Dat geldt ook voor de vergrijzing van de
beroepsbevolking. Een aantal landen heeft in de toekomst te maken met dubbele vergrijzing in
die zin dat het aandeel van de 75-plussers in de bejaarde bevolking stijgt. Dat geldt vooral
voor Duitsland en de Zuid-Europese landen en in mindere mate ook voor België, Frankrijk en
Oostenrijk. In de Scandinavische landen treedt, althans op een termijn van twintig jaar juist
ontgrijzing van de bejaarden op, hetgeen trouwens ook in Nederland het geval is (figuur 2.4).
Gerekend op de totale bevolking stijgt echter in alle landen ook het aandeel van de 75-plussers.

Figuur 2.2 Ontgroening en vergrijzing in Europa tussen 1999 en 2020 (mutatie in procentpunten)

Bron: Council of Europe (1999)

Figuur 2.3 Aandeel van de 45-plussers in de potentiële beroepsbevolking 1999 en 2020 (in procenten)

Bron: Council of Europe (1999)
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De vergrijzing zal zich overigens ook na het jaar 2020 voortzetten. Het aandeel van de 
60- plussers in de EU (vanaf die leeftijd neemt nog slechts een minderheid momenteel deel
aan het arbeidsproces) stijgt van 22% in 2000 naar ongeveer eenderde in 2050 (Lutz 2000).
Tegelijk daalt het aandeel van de 20-59-jarigen met als resultaat dat de grijze druk aanzienlijk
toeneemt. Ook de vergrijzing van de beroepsbevolking zet zich voort. De financiële repercus-
sies van deze ontwikkelingen liggen voor de hand. De lasten van gezondheidszorg en sociale
zekerheid zullen zich sterker doen gevoelen. Er wordt wel gevreesd dat de traaggroeiende en
vervolgens zelfs dalende potentiële beroepsbevolking niet genoeg arbeidskrachten meer zou
kunnen leveren om de economie op gang te houden. Misschien ook is een vergrijzende
beroepsbevolking minder geneigd tot innovatie en heeft zij een lagere arbeidsproductiviteit.
Als middel tegen de Europese vergrijzing wordt soms gepleit voor een krachtige bevordering
van de immigratie (UN Population Division 2000). Demografen uit verschillende landen 
wijzen erop dat hiermee een paardenmiddel in stelling zou worden gebracht. Om het aandeel
van de 60-plussers in 2050 met 2 procentpunten te reduceren, zou de EU jaarlijks een miljoen
immigranten extra moeten aantrekken (Lutz 2000). Volgens De Beer en Alders zou Nederland
zijn vestigingsoverschot tot 150.000 per jaar moeten verhogen (in plaats van de huidige
40.000) om het aandeel van de 65-plussers op de lange termijn constant te houden op de hui-
dige waarde (De Beer en Alders 2000: 27). Aan het einde van de 21ste eeuw zou Nederland
dan 50 miljoen inwoners tellen. Van Imhoff en Van Nimwegen komen nog tot aanzienlijk
hogere cijfers (Van Imhoff en Van Nimwegen 2000). 
Om de gevolgen van de vergrijzing in toom te houden, bestaan evenwel ook andere middelen.
Deze zijn voornamelijk gelegen in een meer volledige benutting van het arbeidspotentieel. Zo
kunnen vrouwen tot een hogere arbeidsparticipatie worden bewogen, als de noodzakelijke
faciliteiten voor de combinatie van betaalde arbeid en zorg verder worden ontwikkeld. Een
neveneffect daarvan zou kunnen zijn dat de vruchtbaarheid stijgt (in Scandinavië is een derge-
lijk effect opgetreden), hetgeen weer een, overigens bescheiden, tegenwicht tegen de vergrij-
zing betekent (De Beer en Alders 2000: 25). Een verhoging van de pensioengerechtigde leef-
tijd is bij een steeds ouder wordende, maar tot op hoge leeftijd ook steeds vitalere, bevolking
een voorstelbare maatregel. De neiging bij ouderen om reeds lang voor het aanbreken van de
pensioengerechtigde leeftijd feitelijk af te vloeien, dient dan wel te worden tegengegaan.

Figuur 2.4 Aandeel van de 75-plussers in de bevolking van 65 jaar en ouder 1999 en 2020 (in procenten)

Bron: Council of Europe (1999)

Zw
ed

en

No
or

we
ge

n

De
ne

m
ar

ke
n

Ve
r. 

Ko
ni

nk
rij

k

Zw
its

er
la

nd

O
os

te
nr

ijk

Ne
de

rla
nd

Fr
an

kr
ijk

Du
its

la
nd

Ie
rla

nd

Fi
nl

an
d

Be
lg

ië

Sp
an

je

Ita
lië

Lu
xe

m
bu

rg

Po
rtu

ga
l

G
rie

ke
nl

an
d

25

30

35

40

45

50

55

%

1999

2020

54 DEMOGRAFIE



De vergrijzing van de Europese bevolking ondervindt enig tegenwicht van de immigratie uit
andere delen van de wereld. Over vestigingsoverschotten uit de buitenlandse migratie gaf
figuur 2.1 al informatie. De voortdurende vestigingsoverschotten (die in een aantal landen
teruggaan tot de jaren vijftig) hebben uiteraard de etnische samenstelling van de bevolking
ingrijpend beïnvloed. Een goede vergelijkende maat voor de etnische samenstelling van de
bevolkingen van de Europese landen is echter niet voorhanden. Van Nederland is bekend dat
17% van de bevolking in 1999 van buitenlandse herkomst (ofwel allochtoon) was, hetgeen in
dit geval inhoudt dat een persoon zelf of tenminste één zijn ouders in het buitenland geboren
was. Een deel van deze allochtonen behoort tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid en
wordt in dat verband aangeduid met de term 'etnische minderheden'. Het gaat om mensen die
hun herkomst in een aantal weinig geïndustrialiseerde landen buiten Europa vinden, alsmede
om Oost-Europese vestigers. Van de Nederlandse bevolking behoorde 10% tot de etnische
minderheden. Voor andere Europese landen zijn geen overeenkomstige cijfers bekend. Het is
hooguit mogelijk om het aandeel van de vreemdelingen (in de zin van personen die niet het
staatsburgerschap bezitten van het land waar zij wonen) te vergelijken. Dat aandeel varieerde
in 1998 van minder dan 2% in de Zuid-Europese landen en in Finland tot 35% in Luxemburg.
Nederland hoort met een vreemdelingenpopulatie van 4,3% in de lage regionen. België,
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk hadden alle tussen 8% en 10% vreemdelingen en
Zwitserland zelfs 19%. Deze gegevens zeggen echter weinig over de etnische samenstelling
van de bevolking. In Nederland bijvoorbeeld is het aandeel van de etnische minderheden in de
bevolking veel hoger dan het aandeel van de vreemdelingen. Veel leden van etnische minder-
heden (zoals Surinamers en Antillianen) zijn hier als Nederlands staatsburger binnengekomen.
Andere allochtonen hebben inmiddels op grote schaal het Nederlanderschap verworven.
Alleen al in de periode 1986-1995 waren dit er 400.000 hetgeen overeenkomt met 72% van
het aantal vreemdelingen dat in 1986 in Nederland aanwezig was. In dit opzicht ging
Nederland in Europa vooraan (Council of Europe 1999: 50). 
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2.4 Levensverwachting
Nederland hoorde in 1980 bij de landen met de hoogste levensverwachting voor mannen en
vrouwen (zie figuur 2.5). Op nuljarige leeftijd was deze voor mannen 72,5 jaar en voor 
vrouwen 79,2 jaar. Ook ten aanzien van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd
bevond Nederland zich in de top. Alleen Zwitserland, Noorwegen en Zweden bereikten onge-
veer hetzelfde niveau. In de tweede helft van de jaren negentig is deze situatie veranderd.
Nederland bevindt zich nu in de middenmoot. Mannen worden gemiddeld 75,1 jaar oud, 
vrouwen 80,5 jaar. Ook de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd levert voor
Nederland thans, vergeleken met de rest van de EU, middelmatige waarden op.

Figuur 2.5 Levensverwachting op 0-jarige en op 65-jarige leeftijd in 1980 en in 1996/'98 

Bron: Council of Europe (1999)
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De relatieve positieverslechtering van Nederland hoeft niet alarmerend te zijn. Enkele landen
die omstreeks 1980 nog wat achterliepen in de voorzieningen op het gebied van de volksge-
zondheid, hadden nu eenmaal een grotere beleidsmarge dan landen als Nederland, die toen al
bij de voorlopers hoorden. De winst in levensverwachting is onderhevig aan een verminderende
meeropbrengst. Selectie-effecten kunnen ook een rol spelen. In landen met hoge overlevings-
kansen kan het aandeel van de mensen met een zwakke gezondheid ipso facto oplopen, waar-
na de sterfte in een latere fase vanzelf toeneemt. De verschillen tussen de hier vergeleken lan-
den zijn trouwens klein en worden steeds geringer. De variatiecoëfficiënt van de in figuur 2.5
afgebeelde verdelingen daalde in alle vier gevallen. In hoofdstuk 8 wordt verder ingegaan op
de levensverwachting als indicator van de volksgezondheid.

2.5 Gezinsvorming en -ontbinding

2.5.1 Uit huis gaan, trouwen en scheiden
Uit het linkerdeel van figuur 2.6 blijkt dat jongeren in Zuid-Europa (Griekenland, Italië,
Portugal en Spanje) lang bij hun ouders wonen. Zelfs in de leeftijdsklasse van 30-39 jaar
woont een vijfde tot een kwart nog thuis. Uit het rechterdeel van figuur 2.6 blijkt bovendien
dat de fase van alleenstaan tussen het moment van uit huis gaan en de vorming van een eigen
gezin in Zuid-Europa weinig frequent optreedt. Deze fase wordt blijkbaar overgeslagen (zij
was vroeger ook in West-Europa niet gebruikelijk). Scandinavië, in dit geval Denemarken,
Finland en Zweden, vertoont een contrasterend beeld. Daar woont zelfs in de leeftijdsklasse
van 20-24 jaar nog slechts een minderheid bij de ouders en in diezelfde klasse woont reeds
eenderde alleen. In de leeftijdsklasse van 25-29 jaar heeft grofweg 90% van de jongeren het
ouderlijk huis verlaten.

Figuur 2.6 Jongeren naar leeftijdsklasse en huisvesting, 1995 (in procenten)

Bron: Eurostat (1999)
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De West-Europese landen nemen een middenpositie in tussen het traditionele Zuid-Europese
patroon en het moderne Scandinavische patroon. In Nederland woont van de 20-24-jarigen
nog 60% in het ouderlijk gezin. België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wijken
daar weinig van af, terwijl Ierland en Oostenrijk (de beide laatste landen zijn niet in figuur 2.6
verwerkt) naar het Zuid-Europese patroon neigen.
Behalve inwonend kind of alleenstaande kan men hoofd of partner zijn in een nieuw gevormd
gezin. Tussen het twintigste en het dertigste levensjaar neemt het aandeel van de personen die
hoofd of partner zijn in een nieuw gezin, sterk toe om vervolgens langzaam verder te stijgen
naar een brede vlakke top die de gehele levensspanne tussen 40 en 70 jaar omvat. De hoogte
van die top verschilt per land maar reikt, in bijna alle vergeleken landen tot boven de 80%.
Er is voorts nog een categorie 'overigen' die vooral in België, Ierland en het Verenigd
Koninkrijk omvangrijk is. Het gaat daarbij om leden van samengestelde huishoudens en hoof-
den van eenoudergezinnen. Definitieverschillen tussen de landen bemoeilijken hier een meer
precieze vergelijking.

Door de tijd heen worden nieuwe gezinnen steeds later in de levensfase gevormd. Terwijl dit
in Zuid-Europa heeft geleid tot een uitgesteld vertrek van jongeren uit het ouderlijk huis, ves-
tigen zij in de meeste landen van West-Europa en vooral in Scandinavië zich steeds meer als
alleenstaande, alvorens zij overgaan tot een huwelijk of samenwoningsrelatie. De duur van het
verblijf in het ouderlijk huis is onderhevig aan tegenstrijdige krachten. De welvaartstoename
en de algemene individualiseringstendens begunstigen een vroeger vertrek uit het ouderlijk
huis. De verlenging van de leerweg en de relatieve achteruitgang van de inkomenspositie van
jongeren die in sommige landen (waaronder Nederland) is opgetreden, hebben tot effect dat
jongeren langer thuis blijven wonen. De toename van de mogelijkheden om binnen het ouder-
lijk huis een eigen leven te leiden, werkt in dezelfde richting.

De huwelijksbereidheid is in bijna alle Europese landen al decennia lang aan het dalen. 
Tabel 2.6 toont dat van de in 1945 geboren Nederlandse mannen 90% ooit een huwelijk aan-
ging. Bij de in 1962 geboren mannen, op het moment van onderzoek toch ook reeds 36 jaar
oud, was nog slechts 71% ooit getrouwd. In drie van de vier Scandinavische landen valt dit
percentage nog verder terug, terwijl in Zuid-Europa de huwelijksbereidheid zich tot op heden
beter handhaaft. 
De gemiddelde leeftijd waarop een eerste huwelijk wordt gesloten, is in Europa al sinds het
midden van de jaren zeventig aan het stijgen. Ook in de jaren negentig nam deze leeftijd bijna
overal nog met een à twee jaar toe en in sommige landen nog meer. Bij Deense en Zweedse
vrouwen ligt dat gemiddelde thans boven de 29 jaar. Nederland hoort met een gemiddelde van
27,6 jaar bij de subtop. Alleen Portugal ligt met een gemiddelde van 24,3 jaar aanzienlijk
onder de andere Europese landen (Council of Europe 1999). 
De kans op echtscheiding is tussen 1960 en 1990 in bijna alle Europese landen scherp gestegen,
maar in de jaren negentig treedt in de meeste landen een stabilisatie op. 
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Tabel 2.6 Aandeel ooit-gehuwden bij mannen naar geboortejaar (in procenten) 
1945 1950 1955 1960 1962

Nederland 90 87 81 74 71
overig West- en Midden-Europa

België 90 88 84 79 76
Duitsland . 83 80 74 69
Frankrijk 87 86 82 73 68
Oostenrijk 74 81 77 73 71
Zwitserland 79 78 78 74 71
Verenigd Koninkrijk .

Noord-Europa
Denemarken 88 80 75 74 71
Finland 88 79 73 67 63
Noorwegen 87 85 78 69 67
Zweden 79 72 64 59 55

Zuid-Europa
Italië 90 92 82 80 79
Portugal . . . 95 95
Spanje . . 82 81 78

Bron: Eurostat (1999)

In landen van West- en Midden-Europa is van de huwelijksgeneratie van 1980 inmiddels onge-
veer eenderde gescheiden, in het Verenigd Koninkrijk zelfs meer dan 40%. In Denemarken en
Zweden worden de hoogste waarden bereikt. Zie tabel 2.7. De scheidingskansen in ongehuwde
samenwoningsrelatie liggen vermoedelijk nog hoger. In Nederland is dit in elk geval vastgesteld
(De Graaf en Steenhof 1999). In de Zuid-Europese landen stijgen de echtscheidingskansen
eveneens, maar ze liggen, ook voor een recente generatie, toch nog steeds onder de 15%.
Alleenstaanden van middelbare leeftijd zijn in deze landen dan ook zeldzaam, terwijl die groep
in Scandinavië al bijna een vijfde deel van de mannelijke bevolking tussen 40 en 50 jaar omvat.

Tabel 2.7 Aandeel van de gescheidenen naar jaar van huwelijkssluiting (in procenten)
1955 1960 1965 1970 1975 1980

Nederland 12 17 20 25 28 32
overig West- en Midden-Europa

België . . 21 26 31 35
Duitsland 15 18 23 28 32 34
Frankrijk . 16 22 28 31 33
Oostenrijk 15 18 23 26 30 32
Verenigd Koninkrijk              . 23 29 34 38 42
Zwitserland 16 19 24 28 32 34

Noord-Europa
Denemarken 24 29 35 40 42 44
Finland 19 23 26 32 38 39
Noorwegen 15 20 28 31 35 40
Zweden . . 37 38 44 46

Zuid-Europa
Griekenland                    . . 6 8 10 12
Italië 2 3 4 5 7 8
Portugal 3 5 6 9 11 14
Spanje . 2 4 5 7 9

Bron: Eurostat (1999)
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Huwelijkskansen, huwelijksleeftijd en echtscheidingskansen hebben, althans op bevolkings-
niveau, met elkaar te maken. Hoe lager de kans om te trouwen, hoe hoger de leeftijd waarop
dat gebeurt en hoe hoger de echtscheidingskans. Op het niveau van de landen, veertien in
getal (de EU minus Ierland, Luxemburg en Griekenland, maar aangevuld met Noorwegen en
Zwitserland), bedragen de onderlinge correlaties tussen 0,58 en 0,78. Indien de drie indicatoren
worden opgevat als uitingen van reserve ten opzichte van het huwelijk en samen tot een schaal
worden gesommeerd (de ruwe scores van de vergeleken landen worden hiertoe eerst omgere-
kend in standaardafwijkingen), dan is het mogelijk de landen te vergelijken, zoals in figuur 2.7
gebeurt.

Figuur 2.7 Scores voor huwelijksaversie, 1996/'98

Bron: Eurostat (1999)

Deze score op deze schaal voor huwelijksaversie (men neme de term niet te letterlijk) is dus
het hoogst in de Scandinavische landen en het laagst in Zuid-Europa, terwijl West- en Midden-
Europa een middenpositie innemen. Binnen deze laatste groep, die wordt aangevoerd door
Engeland en wordt gesloten door België, neemt Nederland op zijn beurt een middenpositie in.
Ons land is dus in dit opzicht geen trendsetter.

2.5.2 Kinderen krijgen
De vruchtbaarheid van de Europese vrouwen daalt sinds ongeveer 1965. Het totale vruchtbaar-
heidscijfer bedroeg voor de bevolking van de EU15 in dat jaar nog 2,72, terwijl dat in 1997
nog slechts 1,44 was (Eurostat 1999: 114, 115). Het totale vruchtbaarheidscijfer, zijnde de som
van de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers in een bepaald jaar, staat voor het gemiddeld
aantal kinderen dat vrouwen zouden krijgen als zij over haar levensloop de levensspecifieke
periodecijfers zouden volgen. In de hier niet beschouwde landen van Oost-Europa ligt de
vruchtbaarheid overigens nog beduidend lager. Zoals uit figuur 2.8 blijkt, ligt de vruchtbaarheid
van Nederland momenteel in de buurt van het Europese gemiddelde.
Drie van de Scandinavische landen, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg
scoren hoger. Dat de Nederlandse bevolking een naar Europese maatstaven hoog geboorte-
overschot heeft (zie nogmaals figuur 2.1), komt niet door haar hoge vruchtbaarheid, maar door
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haar samenstelling naar leeftijd, waardoor er relatief veel vruchtbare vrouwen zijn. Dat feit
grijpt wel weer terug op de hoge vruchtbaarheid van Nederland in een vroegere periode.

Figuur 2.8 Totaal vruchtbaarheidscijfer, 1998

Bron: Council of Europe (1999)

Het totale vruchtbaarheidscijfer is afhankelijk van de spreiding van de vruchtbaarheid over de
levensloop van de vrouw. Bij uitstel van geboorten kan het cijfer tijdelijk scherp dalen om ver-
volgens weer te stijgen als de uitgestelde geboorten op grote schaal worden gerealiseerd. Dit is
vermoedelijk het geval in Zweden, waar door een combinatie van omstandigheden in het mid-
den van de jaren negentig het totale vruchtbaarheidscijfer daalde, maar vermoedelijk weldra
weer op Scandinavisch peil zal komen (Chesnais 1998: 89). Het is daarom raadzaam de ont-
wikkeling van de vruchtbaarheid eveneens te volgen aan de hand van de generaties die hun
procreatieve bestaan reeds geheel of bijna hebben afgesloten. In het laatste geval vindt bij-
schatting van de vruchtbaarheid plaats. Uit figuur 2.9 blijkt dat de vruchtbaarheid voor de
geboortegeneraties van vrouwen tot en met 1960 in alle landen nog steeds daalt, behalve in de
Scandinavische landen, waar zich een licht herstel aftekent. Over meer recente geboorte-
generaties zijn voor een aantal landen geen gegevens voorhanden, terwijl bovendien de schat-
ting van de uiteindelijke vruchtbaarheid uit de tot zover waargenomen vruchtbaarheid te
gewaagd zou zijn. In Nederland wordt voor de generatie vrouwen, geboren in de periode
1960-64 een voltooid kindertal van 1,6 gemeld en een uiteindelijk verwacht kindertal van 1,8
(De Graaf en Steenhof 1999). Op de wat langere termijn, in casu in 2020, wordt voor
Nederland een totaal vruchtbaarheidscijfer van 1,7 verwacht. Ons land blijft daarmee achter
bij de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk waar het cijfer om
en nabij de 1,8 zal liggen. In Duitsland, Oostenrijk en Italië worden daarentegen cijfers van
beneden de 1,5 voorzien (Eurostat 1999: 210, 211).

De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, is de afgelopen decennia in alle landen
omhoog gegaan, maar in Nederland het meest, zoals blijkt uit figuur 2.10. In 1998 bedroeg de
gemiddelde leeftijd van voor het eerst barende vrouwen in ons land 29,1 jaar en was daarmee
het hoogst in Europa. De Scandinavische landen hebben in dit opzicht nu eens geen toppositie.
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De uitzonderlijke positie van juist Nederland, die al aan het begin van de jaren negentig een
feit was, wordt wel in verband gebracht met de restanten van een gezinstraditionalisme dat
nogal plotseling plaatsmaakte voor moderne ideeën zonder dat de voorzieningen voor kinder-
opvang daarmee gelijke tred hielden (Van Praag 1997: 24).

Figuur 2.9 Voltooide vruchtbaarheid naar geboortegeneratie van de vrouw

Bron: Council of Europe (1999)

Door de jaren heen is het aandeel van de buitenechtelijke geboorten in heel Europa stijgend.
In Denemarken, Noorwegen en Zweden is thans grofweg de helft van de geboorten buiten-
echtelijk. In Nederland ongeveer een vijfde, waarmee Nederland ook binnen West-Europa een
laag niveau vertoont. In Italië, Spanje en Griekenland is dat niveau echter weer een stuk lager.
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De betekenis van de buitenechtelijke geboorte is in de loop van de tijd veranderd. Terwijl
vroeger gebrekkige seksuele voorlichting en het ontbreken van anticonceptiva een belangrijke
rol speelden en buitenechtelijke zwangerschappen dan ook relatief vaak bij tieners voorkwamen,
is de moderne buitenechtelijke zwangerschap meestal gewenst. De ouders van het kind wonen
grotendeels wel samen, maar vinden het eenvoudigweg niet nodig om een huwelijk te sluiten.
Dit patroon van ongehuwd ouderschap is in Scandinavië volkomen ingeburgerd en begint ook
in een aantal landen van West-Europa normaal te worden. Verschillen tussen landen die in dit
opzicht nog bestaan, grijpen niet alleen terug op een verschillende mate van traditionalisme,
maar ook op de verschillen in fiscaal voordeel die in verschillende landen aan het huwelijk
zijn verbonden (Garssen en Sprangers 1997). 

Figuur 2.10 Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind 1970-97

Bron: Council of Europe (1999)
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Ongeveer 5% van de vrouwen blijft kinderloos door eigen onvruchtbaarheid of onvruchtbaar-
heid van de partner. Het aandeel van de vrouwen dat momenteel de facto kinderloos blijft, ligt
evenwel veel hoger. De percentages lopen uiteen van om en nabij de 10% (in België,
Frankrijk en Portugal) tot meer dan 20% in Duitsland. Nederland hoort met ongeveer 18%
definitief kinderloze vrouwen bij de top. Voor de huidige generatie van vruchtbare vrouwen
wordt verwacht dat ongeveer 20% kinderloos zal blijven. In veel gevallen gaat het hier om een
bewuste keuze voor kinderloosheid, maar ook een te laat genomen beslissing ten gunste van
kinderen kan kinderloosheid tot effect hebben. De vrouwen die wel kinderen nemen, beginnen
daarmee, zoals gezegd, op steeds hogere leeftijd.

De lage vruchtbaarheid die de EU nu al geruime tijd kent, heeft tot gevolg dat haar bevolking
nauwelijks meer toeneemt (zie nogmaals tabel 2.1) en op langere termijn zelfs afneemt, ook
bij een blijvend vestigingsoverschot uit de migratie met de rest van de wereld. De stagnatie en
de daaropvolgende daling van de bevolking gaan gepaard met een aanzienlijke mate van ver-
grijzing. Deze laatste wordt vrij algemeen als een probleem gezien, dat noopt tot pronatalistische
maatregelen of een ruimhartiger immigratiebeleid. De slotparagraaf gaat kort hierop in.

2.5 Huishoudens
De bevolkingsstatistieken van de meeste landen beperken zich tot gegevens over personen.
Over huishoudens is veel minder bekend. Materiaal hierover komt overwegend uit volkstellin-
gen en surveys. Volkstellingen worden lang niet meer overal gehouden en kennen, waar dit
wel gebeurt, lange tussenpozen. Surveys missen de precisie van integrale registraties en kam-
pen met internationale verschillen in de definitie van begrippen en in spraakgebruik rond deze
begrippen. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het European community household
panel (ECHP) van Eurostat waarin een aantal nationale surveys is samengebracht en waarin in
elk geval gestreefd is naar een overeenkomstig gebruik van begrippen. De laatstbeschikbare
peiling heeft betrekking op het jaar 1996 en biedt informatie over alle landen van de EU met
uitzondering van Zweden.

De gemiddelde huishoudensomvang is blijkens tabel 2.8 alleen in Ierland, Spanje en Portugal
nog boven de drie personen. Hij is verder relatief hoog in Griekenland en Italië. De cijfers
voor deze landen weerspiegelen een naar verhouding hoge vruchtbaarheid in het verleden in
combinatie met een relatief hoge prevalentie van het samengestelde huishouden. Dat laatste
wordt nog eens expliciet getoond in de derde cijferkolom. Het gaat daarbij veelal om driege-
neraties-huishoudens. In Noord- en West-Europese landen (met uitzondering van Ierland)
komen die nauwelijks voor en in Nederland zijn zij zelfs zeer uitzonderlijk. Daarentegen
komen in West- en vooral in Noord-Europa naar verhouding veel alleenstaanden voor. Gelet
op het aandeel van de alleenstaanden onder de 65 jaar kan worden vastgesteld dat de individu-
alisering in deze landen verder is voortgeschreden dan in Zuid-Europa (en wederom Ierland).
De relatief geringe prevalentie van het eenoudergezin in Zuid-Europa en Ierland wijst ook in
de richting van gezinstraditionalisme. Uit tabel 2.7 bleek al dat echtscheiding in deze landen
veel minder voorkomt dan in de rest van de EU. Tot slot wijst de geringe populariteit van het
ongehuwd samenwonen in dezelfde richting. Deze blijkt uit figuur 2.11.
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Tabel 2.8 Kenmerken van huishoudens, 1996
alleen-

gemiddelde huishoudens samen- staanden
huishoudens- van 5+ gestelde alleen- onder eenouder-

omvang personena huishoudensa staandena 65 jaara gezinnenb

Nederland 2,40 7,7 0,6 30,3 19,8 7,4
overig West- en Midden-Europa

België 2,49 8,1 2,6 28,9 16,1 11,8
Duitsland 2,25 5,1 2,3 33,6 18,3 11,2
Frankrijk 2,45 8,3 2,6 30,2 17,0 11,3
Ierland 3,13 21,9 7,5 21,5 9,5 8,6
Luxemburg 2,57 9,2 6,8 27,9 18,0 6,3
Oostenrijk 2,62 9,5 8,8 26,8 14,0 9,6
Verenigd Koninkrijk 2,41 6,2 3,5 27,9 13,3 19,7

Noord-Europa
Denemarken 2,21 5,3 1,0 35,9 21,9 12,0
Finland 2,28 6,3 2,3 34,6 23,3 16,6

Zuid-Europa
Griekenland 2,81 9,3 8,8 18,5 8,5 5,1
Italië 2,79 9,2 6,3 21,4 9,1 5,3
Portugal 3,09 13,2 12,4 13,4 4,3 6,6
Spanje 3,79 16,4 11,6 12,9 3,9 3,1

a in % van alle huishoudens.
b in % van alle gezinnen met kinderen.

Bron: ECHP (1996)

Figuur 2.11 Aandeel van de ongehuwd samenwonenden onder de paren voor de gehele bevolking en voor hoofden van 
huishoudens onder de 30 jaar (in procenten)

Bron: Living conditions in Europe (1999)

Overigens is met dit alles niet gezegd dat de familiaal ingestelde Zuid-Europeanen eenzelfde
moderniseringstraject volgen als de landen van Noord- en West-Europa en dat zij hierin sim-
pelweg een fase achterliggen. Sommige auteurs zien het Zuid-Europese patroon als een speci-
fieke aanpassing aan de eisen van het moderne leven, die niet noodzakelijkerwijs in West-
Europese of Noord-Europese richting evolueert (Coleman 1998: 9). 
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2.6 Samenvatting en conclusie 
De hier vergeleken Europese landen hebben in hun demografische ontwikkeling een aantal
kenmerken gemeen. Zo deelden zij in de periode van grofweg 1880-1965 een aantal verschijn-
selen die later wel betiteld zijn als de eerste demografische transitie (Lesthaeghe en Van de
Kaa 1986). In deze periode speelde zich een sterke daling van de vruchtbaarheid en een sterke
stijging van de levensverwachting af. In de jaren zestig kondigt zich een tweede transitie aan.
Deze omvat een aantal ontwikkelingen die ook thans nog niet voltooid zijn. De in dit hoofd-
stuk belichte periode staat dan ook in het teken van deze transitie. Het gaat daarbij om uitstel
van huwelijkssluiting, om vervanging van het huwelijk door ongehuwd samenleven, om het
uitstel van procreatie en om de toename van echtscheiding. Als gevolg van deze factoren
(trouwens ook als gevolg van de vergrijzing) neemt het aandeel van de alleenstaanden onder
de huishoudens sterk toe, terwijl ook het aandeel van de eenoudergezinnen in het totaal van
gezinnen met kinderen groeit. Het individuele ontplooiingsideaal concurreert met het gezins-
ideaal en de hieruit op individueel niveau voortspruitende aarzelingen werken de alleenstand
als tijdelijke en soms definitieve status in de hand. De emancipatie van vrouwen is bij dit alles
zowel oorzaak als gevolg.

Zoals gezegd is deze tweede demografische transitie nog gaande. In de jaren negentig was dat
althans nog het geval. Uit de internationale vergelijkingen in dit hoofdstuk blijkt echter dat de
mate waarin de transitie is opgetreden, grote verschillen laat zien tussen groepen van landen.
In Scandinavië, met zijn hoge cijfers voor de huwelijksleeftijd, het ongehuwd samenleven en
de echtscheiding, is zij zeer geprononceerd. In Zuid-Europa is er op deze criteria wel sprake
van een stijgende 'huwelijksaversie', maar deze stijging is zo gering en de 'achterstand' op
Scandinavië is zo groot, dat met recht getwijfeld kan worden aan de toepasselijkheid van het
begrip demografische transitie op de situatie in die landen. Zie in dit verband nogmaals 
figuur 2.7 die de verschillen toont. De vraag is of Zuid-Europa op de lange duur het
Scandinavische patroon met de daarbijbehorende ideologische achtergrond zal gaan vertonen.
Terwijl een auteur als Roussel daar in 1992 nog van uitging en convergentie tussen de landen-
groepen als perspectief schetste, ziet Coleman in een recente beschouwing juist divergentie
optreden (Roussel 1992; Coleman 1999). In Zuid-Europa weet het familialisme zich te hand-
haven en krijgt het een nieuwe, op de eisen van de moderne tijd afgestemde functie. De huwe-
lijksleeftijd verschuift weliswaar, net als in andere Europese landen, naar boven, maar het
huwelijk als zodanig wordt in ere gehouden. Echtscheiding komt er veel minder voor dan in
de rest van Europa. Vrouwen krijgen er, evenals elders, steeds later hun eerste kind, maar vrij-
willige kinderloosheid komt er minder voor. De vruchtbaarheid is er, zelfs naar Europese
maatstaven, uitgesproken laag, maar dat komt door een voorkeur voor het gezin met slechts
een enkel kind. Het aandeel van de alleenstaanden is er eveneens uitgesproken laag. Jongeren
blijven er lang bij hun ouders wonen en bejaarden wonen er meer dan elders bij hun kinderen.
Het driegeneraties-huishouden levert schaalvoordelen op en stelt de vrouw in de gelegenheid
om zich op de arbeidsmarkt te begeven. In dat opzicht is het een rationele keuze, maar het is
twijfelachtig of een dergelijke verklaring toereikend is. Voor deze verklaring wordt namelijk
ook wel teruggegrepen op waarden in de samenleving met betrekking tot huwelijk en gezin,
die voor de deelnemers aan die samenleving vanzelfsprekend zijn en niet het resultaat van een
bewuste kosten-batenanalyse.

De landen van West-Europa nemen niet alleen geografisch, maar ook demografisch een tus-
senpositie in tussen Noord- en Zuid-Europa. Zij neigen echter meer naar het noorden en zij
zijn zonder twijfel opgenomen in de tweede demografische transitie. Het is opmerkelijk dat
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enkele ontwikkelingen die in Scandinavië hun verzadigingspunt lijken te naderen (echtschei-
dingskans, buitenhuwelijkse vruchtbaarheid), in enkele West-Europese landen nog toenemen. 

Nederland neemt op enkele punten, ook binnen de groep van West- en Noord-Europese landen
een bijzondere plaats in. De vruchtbaarheid daalde hier tot het midden van de jaren tachtig
sneller dan in enig ander land en het uitstel van de eerste geboorte ging hier tot nu toe verder
dan in de overige. Op het punt van de definitieve kinderloosheid scoorde Nederland niet het
hoogst, maar het hoorde wel bij de topgroep. De ontwikkelingslijn verschilt niet wezenlijk van
die in vergelijkbare landen, maar de ontwikkelingen hebben een steiler verloop. De naoorlogse
geboortegolf was hier hoger dan elders en het was deze omvangrijke generatie die aan het
einde van de jaren zestig kon profiteren van een veranderd maatschappelijk klimaat en van de
beschikbaarheid van de anticonceptiepil. Het moderne leven bereikte Nederland niet als eerste,
maar de moderniteit sloeg hier wel hard toe. Ook in een ander opzicht was Nederland geen
trendsetter, maar werd het wel sterk door de trend beroerd. Hetzelfde gezinstraditionalisme dat
de naoorlogse geboortegolf veroorzaakte, was aansprakelijk voor de late entree van vrouwen
op de arbeidsmarkt. De laatste vijftien jaar is dit proces in een geweldige versnelling geraakt,
zodat Nederland, als het gaat om het aantal werkende vrouwen, niet meer achteroploopt bij
andere West-Europese landen. Evenals in andere landen levert de combinatie van betaalde
arbeid en gezinsverplichtingen een probleem op, dat vooral op de vrouwen neerkomt. De
typisch Nederlandse oplossing voor dit probleem is dat paren de geboorte van kinderen uitstel-
len, zodat beide partners in hun carrière kunnen investeren. Zijn de kinderen eenmaal geboren,
dan vallen veel vrouwen terug op deeltijdarbeid om voldoende tijd voor het gezin te kunnen
overhouden. In dat opzicht verschilt Nederland van de Scandinavische en van enkele West-
Europese samenlevingen die meer zijn ingericht op een voltijdse opvang voor de kinderen (zie
hierover ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9). 

Nederland springt er in EU-verband ook uit door zijn bevolkingsgroei. Die bedroeg over de
jaren negentig 6,4% en bleef daarmee alleen achter bij Ierland en Luxemburg. Deze relatief
sterke groei wordt veroorzaakt door de combinatie van een vergelijkenderwijs nog steeds hoog
geboorteoverschot (alleen in Ierland is de natuurlijke aanwas hoger) en een matig hoog vesti-
gingsoverschot. Het hoge geboorteoverschot berust niet op een hoge vruchtbaarheid, maar op
de leeftijdsopbouw van onze bevolking met relatief veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
Het vestigingsoverschot wordt in de jaren negentig in West- en Noord-Europa vooral bepaald
door asielmigranten. De EU kreeg in relatie tot haar bevolkingsomvang tweemaal zoveel asiel-
verzoeken als de Verenigde Staten te verwerken; Nederland kreeg er op zijn beurt weer twee-
maal zoveel als de hele EU. De EU als geheel vertoont, ondanks de asielmigratie, een bijna
stationaire bevolking. De vruchtbaarheid ligt er in alle landen onder het vervangingsniveau en
in de meeste landen duurt deze situatie al twee tot drie decennia. Op de lange termijn worden
voor de landen van de EU totale vruchtbaarheidscijfers tussen 1,3 en 1,9 verwacht. Bij de hui-
dige leeftijdsstructuur betekent dat, zonder immigratie, een krimpende bevolking.

Als bijproduct van deze krimp zal de grijze druk in de komende 40 jaar verdubbelen (De Beer
en Alders 2000: 24). De vergrijzing wordt in de landen van de EU allerwegen als probleem
gezien, vooral in verband met een mogelijk toekomstig tekort aan arbeidskrachten en met de
stijgende lasten van voorzieningen die verbonden zijn aan de oude dag. De immigratie in haar
huidige omvang kan de vergrijzing maar weinig afremmen, en voor een verveelvoudiging van
de immigratie zijn de geesten niet echt rijp. Meer soelaas kan worden verwacht van een betere
benutting van het binnenlandse arbeidspotentieel. De arbeidsparticipatie van vrouwen kan nog
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worden verhoogd en de toekomstige ouderen zouden kunnen worden gestimuleerd om tot op
hogere leeftijd betaalde arbeid te verrichten dan thans gebruikelijk is. Een ongunstig neven-
effect mag daarbij niet onvermeld blijven. Een te sterk beroep van de arbeidsmarkt op het
potentiëel heeft als nadeel dat ongehonoreerde zorgtaken, die in een vergrijzende samenleving
steeds belangrijker worden, nog meer dan thans in de verdrukking geraken. Het is echter ook
mogelijk om de dreigende krapte op de arbeidsmarkt van de andere kant te benaderen en de
omvang van de werkgelegenheid aan te passen aan het beschikbare arbeidsaanbod. Veel werk
kan worden ondergebracht in landen waar de bevolking nog wel groeit. Het zal daar ook van-
zelf wel terechtkomen. 
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Bijlage bij hoofdstuk 2

Tabel B2.1 Totale vruchtbaarheidscijfers, 1960-1998
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998

Nederland 3,12 3,04 2,57 1,66 1,6 1,51 1,62 1,53 1,53 1,56 1,63
overig West- en 
Midden-Europa

België 2,56 2,62 2,25 1,74 1,68 1,51 1,62 1,56 1,59 . .
Duitsland 2,37 2,5 2,03 1,48 1,56 1,37 1,45 1,25 1,32 1,37 1,33
Frankrijk 2,73 2,84 2,47 1,93 1,95 1,81 1,78 1,7 1,72 1,71 1,75
Luxemburg 2,37 2,39 1,98 1,55 1,49 1,38 1,60 1,69 1,76 1,71 1,67
Oostenrijk 2,70 2,71 2,29 1,83 1,65 1,47 1,45 1,4 1,42 1,37 1,34
Ver. Koninkrijk 2,71 2,86 2,43 1,81 1,90 1,79 1,83 1,71 1,72 1,72 1,7
Zwitserland 2,44 2,61 2,10 1,61 1,55 1,52 1,58 1,48 1,50 1,48 1,46

Noord-Europa
Denemarken 2,57 2,61 1,95 1,92 1,55 1,45 1,67 1,8 1,75 1,75 1,72
Finland 2,72 2,48 1,83 1,68 1,63 1,64 1,78 1,81 1,76 1,75 1,70
Noorwegen 2,91 2,95 2,5 1,98 1,72 1,68 1,93 1,87 1,89 1,86 1,81
Zweden 2,2 2,42 1,92 1,77 1,68 1,74 2,13 1,73 1,60 1,52 1,51

Zuid-Europa
Griekenland 2,23 2,32 2,43 2,32 2,22 1,67 1,39 1,32 1,30 1,31 1,30
Italië 2,37 2,59 2,38 2,17 1,64 1,42 1,33 1,17 1,19 1,22 1,19
Portugal 3,11 3,15 2,84 2,63 2,20 1,72 1,57 1,40 1,44 1,46 1,46
Spanje . 2,97 2,86 2,79 2,20 1,64 1,36 1,18 1,14 . .

Bron: Council of Europe (1999)

Tabel B2.2 Aantal per vrouw geboren kinderen, naar geboortejaar van de vrouw 
1940 1945 1950 1955 1960 1962 1963 1964 1965

Nederland 2,22 2,00 1,89 1,87 1,83 1,78 . . .
overig West- en 
Midden-Europa

België 2,16 1,93 1,83 1,83 1,84 1,80 . . 1,81
Duitsland 1,97 1,80 1,72 1,67 1,65 1,60 1,57 . .
Frankrijk 2,41 2,22 2,11 2,13 2,09 2,04 2,02 . .
Ierland 3,27 3,27 3,04 2,68 2,40 2,25 . . .
Luxemburg 1,92 1,82 1,73 1,69 1,75 1,78
Oostenrijk 2,12 1,96 1,87 1,76 1,68 1,65 1,64 1,62 1,60
Verenigd Koninkrijk 2,36 2,19 2,06 2,02 1,96 1,91 1,89 1,87 1,86
Zwitserland 2,08 1,86 1,79 1,75 1,76 1,71 1,68 . .

Noord-Europa
Denemarken 2,24 2,06 1,91 1,84 1,90 1,90 1,91 1,90 1,89
Finland 2,04 1,88 1,85 1,90 1,95 1,93
Noorwegen 2,45 2,21 2,09 2,04 2,07 . . . .
Zweden 2,05 1,98 2,00 2,03 2,03 2,00 1,98 . .

Zuid-Europa
Griekenland 2,01 2,00 2,07 2,00 1,92 1,81 1,77 . .
Italië 2,14 2,07 1,88 1,83 1,69 1,60 1,57 1,52 1,48
Portugal 2,61 2,30 2,04 2,00 1,86 1,81 . . .
Spanje 2,59 2,43 2,15 1,92 1,76 1,61 1,58 1,58 1,49

ongewogen gemiddelde 2,27 2,12 2,00 1,94 1,89 . . . .
Bron: Council of Europe (1999); Eurostat (1999)
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Tabel B2.3 Leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind, 1970-1998
1970 1975 1980 1985 1990 1996 1997 1998

Nederland 24,3 25,0 25,6 26,5 27,6 29,1

overig West- en Midden-Europa
België 24,3 24,4 24,7 25,5 26,4
Duitsland 24,0 24,5 25,0 26,1 26,6 27,7
Frankrijk 24,4 24,5 25,0 25,9 27,0 28,4
Ierland 25,3 25,5 25,5 26,1 26,6 27,1
Oostenrijk 24,3 25,0 26,1
Zwitserland 25,3 25,7 26,3 27,0 27,6 28,4

Noord-Europa
Denemarken 23,8 23,9 24,6 25,7 26,4 27,5
Finland 24,4 24,9 25,6 25,9 26,5 27,7
Noorwegen 23,6 24,2 25,2 26,1 25,5 27,2
Zweden 25,9 24,4 25,3 26,1 26,3 27,4

Zuid-Europa
Griekenland 24,1 24,5 25,5 26,8
Italië 25,1 24,7 25,0 25,9 26,9 28,4
Portugal 24,4 24,0 23,6 23,8 24,7 26,1
Spanje 25,1 25,0 25,8 26,8 28,5

Bron: Council of Europe (1999)
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3 ECONOMIE EN OVERHEIDSFINANCIEN

3.1 Inleiding
Succes en falen van het in een land gevoerde sociaal-economische beleid vallen met hulp van
uiteenlopende maatstaven te bepalen. Traditioneel kent de economische politiek in Nederland
als belangrijke doelstellingen onder andere een evenwichtige groei van het nationale inkomen,
nagenoeg volledige werkgelegenheid en weinig inflatie. Tot de doelstellingen van de sociale
politiek horen onder andere redelijke inkomens- en vermogensverhoudingen, het garanderen
van een minimumbestaansniveau voor allen en het zoveel mogelijk voorkomen dat individuen
of hele groepen de draden verliezen die het weefsel van de samenleving vormen.
Dit hoofdstuk vergelijkt enkele beeldbepalende sociaal-economische ontwikkelingen in
Nederland met die in de overige lidstaten van de Europese Unie (EU) en in twee landen buiten
de Unie: de Verenigde Staten en Japan. De vergelijking betreft in beginsel de periode 1990-1999.
Daarbij wordt aangetekend dat de gegevens van de geselecteerde landen en jaren niet steeds
voorhanden zijn. Het afsluitende onderdeel beziet in hoeverre de voortgaande sociaal-econo-
mische integratie binnen de Europese Unie wordt weerspiegeld in naar elkaar toe groeiende
uitgaven en ontvangsten van de collectieve sector van de lidstaten. Zowel niveau (uitgaven en
ontvangsten uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product) als samenstelling
van uitgaven- en belastingenmix zijn daarbij van belang.

3.2 Gouden eeuw op komst?
Het nationale inkomen wordt voor het overgrote deel verdiend met wat er binnen de lands-
grenzen aan goederen en diensten wordt voortgebracht. De eerste kolom van tabel 3.1 geeft
het bruto binnenlands product (BBP) van de zeventien geselecteerde landen in 1998, uit-
gedrukt in miljarden guldens. Het BBP – in nationale valuta's – kan worden omgerekend in
guldens tegen de gemiddeld in 1998 geldende wisselkoersen. Dan doet zich echter een probleem
voor. Worden de lokale prijzen van een Big Mac – een product dat overal in de wereld gelijk
van samenstelling en gewicht is – tegen die officiële wisselkoersen omgerekend in Nederlandse
centen, dan blijkt de koopkracht van de gulden van land tot land te verschillen. Hiervoor valt
te corrigeren door het BBP van landen uit te drukken in guldens met vergelijkbare koopkracht.
Die procedure is hier gevolgd.1 Op zichzelf zegt de omvang van het zo bepaalde BBP uiter-
aard nog niets over de welvaart die huishoudens in elk van de vergeleken landen ervaren. Veel
varkens maken de spoeling nu eenmaal dun. Het is daarom gebruikelijk het totale BBP te rela-
teren aan het aantal inwoners van een land.2 De tweede kolom van tabel 3.1 laat zien dat
Nederland aan het einde van de 20e eeuw wat het BBP per hoofd betreft – gemeten met koop-
krachtpariteiten – een hoge middenpositie inneemt. Binnen de Europese Unie gingen in 1998
uitsluitend Luxemburg en Denemarken voor. Het BBP per hoofd lag in de Europese Unie 14%
lager dan in Nederland. (Vrije) tijd is geld. In tabel 3.1 wordt de welvaart van Nederlandse
huishoudens daarom nog onderschat, omdat werknemers in ons land gemiddeld weinig uren
per jaar bij het productieproces zijn ingeschakeld en dus in vergelijking met hun collega’s in
andere landen over veel vrije tijd beschikken. 
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Tabel 3.1 Bruto binnenlands product (per hoofd) op basis van koopkrachtpariteit, 1998 en voor inflatie gecorrigeerde 
groei van BBP, 1990-1998

groei BBP
BBP per hoofd

BBP per hoofd index 1990-1998
landa (mld. gld.) (gld.) (Nederland=100) (in %)
Luxemburg 30 69.756 140 41,6
Denemarken 279 52.561 106 23,7
Nederland 782 49.809 100 23,1
Oostenrijk 395 48.855 98 18,4
België 492 48.192 97 15,6
Duitsland 3.875 47.240 95 15,5
Ierland 174 47.110 95 62,6
Zweden 393 44.400 89 8,4
Ver.Koninkrijk 2.602 43.919 88 17,5
Finland 226 43.878 88 13,2
Italië 2.520 43.762 88 10,5
Frankrijk 2.620 43.383 87 12,3
Spanje 1.387 35.225 71 18,1
Portugal 315 31.636 64 21,3
Griekenland 302 28.743 58 16,8

EU-15 16.392 43.535 87 15,4
Verenigde Staten 16.662 61.919 124 27,4
Japan 6.177 48.832 98 11,2
a EU-landen gerangschikt naar dalende koopkracht per hoofd van de bevolking.

Bron: OESO (Analytical Database)

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is Nederland op deze ranglijst steeds dieper
weggezakt. Anno 1990 was het BBP per hoofd nog in liefst tien EU-landen hoger dan hier te
lande. In de jaren negentig is er sprake geweest van een spectaculaire inhaalrace. Het BBP per
hoofd, uitgedrukt in guldens van vergelijkbare koopkracht, nam hier in de periode 1990-1998
cumulatief met meer dan 23% toe (tabel 3.1, laatste kolom). De gemiddelde groei van het
BBP per hoofd in de EU bleef steken op ruim 15%. Van de drie onderscheiden geografische
blokken – EU, Japan en de VS – kenden de Verenigde Staten de sterkste groei van het BBP
per hoofd; zie ook figuur 3.1. 

De aanhoudend gunstige economische ontwikkeling in de Verenigde Staten in de periode
1992-2000 bij een vooralsnog gematigde inflatie heeft speculaties uitgelokt over een 'nieuwe
economie'. Aanhangers van deze stroming verwachten een blijvend hoge groei van de productie
bij geringe inflatie, in combinatie met beperkte schommelingen in het niveau van de economi-
sche bedrijvigheid (conjunctuur). Ervaringen uit het verleden leren dat hoge groei op den duur
leidt tot aanwakkerende inflatie, wanneer de grenzen van de aanwezige productiecapaciteit
zijn bereikt of overschreden. Twee hoofdoorzaken van de door sommigen bespeurde trend-
breuk tussen oude en nieuwe economie zijn de toegenomen internationale concurrentie, die tot
matiging van kosten en prijzen dwingt, en de doorbraak van informatie- en communicatietech-
nologie (ict). Andere waarnemers blijven binnen de perken van de oude economie en schrijven
de ongekend lange expansieperiode van de Amerikaanse economie veeleer toe aan een
opgaande lange golf die wordt gedragen door de snelle verbreiding van ict. Hierbij valt aan te
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tekenen dat de overgrote meerderheid van de economen vooralsnog niet overtuigd lijkt van het
einde van de conjunctuur, dat de gedachte van lange golven niet onomstreden is, en dat de
groeiprestaties in de Europese Unie tot nu toe duidelijk zijn achtergebleven bij die in de
Verenigde Staten. Verder valt te bedenken dat de krachtige expansie in de VS is gekoppeld aan
lage nationale besparingen, wat tot uitdrukking komt in een – op de langere duur onhoudbaar
– hoog tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Daar staat een omvangrijke
kapitaalinvoer tegenover. Een correctie van deze onevenwichtigheden kan leiden tot een 'harde
landing' van de Amerikaanse economie die tevens een einde zou maken aan een expansieperiode
zonder precedent. Wanneer de torenhoge verwachtingen van beleggers in ict-gerelateerde aan-
delen om welke reden ook worden beschaamd, kan het uiteenspatten van wat dan een zeepbel
blijkt te zijn geweest, zich gemakkelijk vertalen in een klassieke recessie.
Al met al lijkt het vooreerst voorbarig op grond van ervaringen van de afgelopen jaren aan te
nemen dat een nieuwe 'gouden eeuw' is aangebroken.

Figuur 3.1 BBP per hoofd, 1990-1998

Bron: OESO (Analytical Database) 

3.3 Een Hollands mirakel
Wanneer de totale binnenlandse productie sneller groeit dan de productie per gewerkt uur,
neemt de werkgelegenheid (gemeten in arbeidsuren) per definitie toe.3 De productie per 
uur – de arbeidsproductiviteit – verbeterde de afgelopen tien jaar in Nederland niet spectaculair.
Gegeven de stevige productiegroei nam met name in de tweede helft van de jaren negentig de
werkgelegenheid (in arbeidsuren) dus aanzienlijk toe. Veel werknemers in ons land geven de
voorkeur aan een deeltijdbaan. Mede hierdoor was de banengroei in Nederland veel sterker
dan in vrijwel alle overige lidstaten van de Europese Unie het geval was. De zegenrijke 
combinatie van een gematigde kostenontwikkeling – die werd ondersteund door lastenverlich-
ting – en de relatieve onderwaardering van de gulden in de laatste jaren voordat de nationale
munt definitief aan de euro werd geklonken, kunnen dit Hollandse mirakel in belangrijke mate
verklaren.4
Gedurende het afgelopen decennium vertraagde het tempo van de geldontwaarding niet alleen
in eigen land, maar ook elders binnen de Europese Unie. Als uitkomst van beide ontwikkelin-
gen – een naar verhouding sterk groeiende werkgelegenheid en gematigde inflatie – daalde de
misère-index (de som van het werkloosheids- en het inflatiepercentage) het afgelopen decennium
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vrijwel nergens binnen de Europese Unie zo sterk als in Nederland het geval was; zie tabel 3.2.5
Al in 1990 was de positie van Nederland niet slecht, vooral omdat de geldontwaarding hier
destijds naar verhouding gering was. De fraaie toppositie die tien jaar later is bereikt, is
bovenal te danken aan de sterke daling van de werkloosheid van de afgelopen jaren. In nagenoeg
alle landen is de misère-index in de loop van de jaren negentig gedaald, het meest dramatisch
in Portugal (met 10 punten). Dit is vooral te danken aan het sterk vertraagde tempo van de
geldontwaarding, die in 1990 in Portugal en Zweden in de dubbele cijfers liep. In de meeste
vergelijkingslanden is de werkloosheid daarentegen gestegen, soms aanzienlijk. Dit verklaart,
bijvoorbeeld, de opvallende stijging van het indexcijfer voor Duitsland (met bijna 3 punten).

Tabel 3.2 Misère-index, 1990-2000a

landb 1990 1995 2000
Nederland 8,4 8,0 4,75
Oostenrijk . 6,1 5,6c

Denemarken 10,3 9,3 6,9c

Portugal 18,0 11,5 7,9c

Zweden 12,1 11,7 8,7c

Ver. Koninkrijk 12,6 11,3 8,75
Duitsland 6,8 10,0 9,5
Ierland 16,7 14,8 10,2c

België 10,0 11,6 10,5
Frankrijk 11,8 13,3 11,25
Italië 15,3 17,6 12,75
Finland 9,3 16,1 12,8c

Spanje 22,9 27,6 20,6c

EU-15 12,4 13,9 11,25
Verenigde Staten 10,6 7,8 6,5
Japan 4,7 2,6 4,75
a Som van gestandaardiseerde werkloosheid (% van de totale beroepsbevolking) en inflatie (% prijsstijging van de particuliere 

consumptie). Het gaat hierbij om werkzoekenden die onmiddellijk voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Merk op dat het cijfer 
voor Nederland is geflatteerd, omdat de verborgen werklozen met een WAO-uitkering niet meetellen.

b EU-landen gerangschikt naar oplopende misère-index in 2000.
c Cijfers ontleend aan OECD Economic Outlook; meest recente cijfer is voor 1998.

Bron: CPB (2000: 218-222); OESO (1999: 210 en 216)

3.4 Overheid en inkomensverdeling
De eerder gememoreerde doelstellingen van de sociale politiek – redelijke inkomensverhou-
dingen en het garanderen van bestaanszekerheid – brengen uitgebreide overheidsbemoeienis
mee met vorming, verdeling en besteding van het nationale inkomen. De dominante rol van de
overheid in deze processen stempelt Nederland tot verzorgingsstaat: een land met een demo-
cratische staatsvorm waar veruit de meeste goederen en diensten door particuliere, winst-
beogende bedrijven voor de markt worden geproduceerd en waar de overheid ernaar streeft
alle burgers een redelijk bestaan te garanderen.

De overheid beschikt over een groot aantal specifieke instrumenten om haar doelstellingen op
sociaal terrein te verwezenlijken. De belangrijkste daarvan zijn regelgeving – bijvoorbeeld
inzake arbeidsomstandigheden, minimumloon en toegang tot de ziektekostenverzekering – en
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de vormgeving van het stelsel van inkomensoverdrachten. Bij inkomensoverdrachten in geld
worden middelen overgeheveld zonder dat daar een rechtstreekse prestatie van de ontvanger
tegenover staat. Belastingen en premies voor verplicht gestelde sociale verzekeringen zijn
voorbeelden van inkomensoverdrachten aan de overheid. Sociale uitkeringen zijn voorbeelden
van overdrachten door de overheid. Bij inkomensoverdrachten in natura worden goederen om
niet of met subsidie beschikbaar gesteld; voorbeelden zijn collectief gefinancierde zorg (via
AWBZ en Ziekenfondswet) en wonen (individuele huursubsidie). 
De druk van belastingen en sociale premies loopt op met het inkomen, zij het in veel landen
minder sterk dan vaak wordt gedacht. Als gevolg van de progressieve drukverdeling van de
genoemde heffingen wordt dooreengenomen inkomen herverdeeld van meer bemiddelde naar
minder bemiddelde huishoudens. De herverdeling van hoog naar laag wordt echter vooral
teweeggebracht via het stelsel van inkomensoverdrachten aan huishoudens: uitkeringen uit
hoofde van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen, huursubsidie en zo verder. De
Algemene bijstandswet spant het sociale vangnet, waardoor in beginsel iedereen die niet in
zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien, is verzekerd van een bestaansminimum.
Hoofdstuk 10 (Sociale zekerheid) vat onder andere enkele uitkomsten van het gevoerde verde-
lingsbeleid samen en vergelijkt de inkomensongelijkheid en de omvang van de armoede in
Nederland met die in een aantal andere Europese verzorgingsstaten en de VS.

3.5 Typering van verzorgingsstaten
De economisch georiënteerde literatuur rekent tot de sociale zekerheid enerzijds alle inkomens-
overdrachten aan gezinnen, anderzijds alle collectief getroffen voorzieningen die de zekerheid
van het bestaan beogen te vergroten. Al deze regelingen zijn in wezen gericht op continuïteit
van arbeid en inkomen en op voldoende toegang tot zorgvoorzieningen. Stelsels van sociale
zekerheid zijn te onderscheiden aan de hand van vijf basiskenmerken:
- Wie worden beschermd?
- Welke risico's worden gedekt?
- Hoe zijn hoogte en duur van de uitkeringen geregeld?
- Wie voert de regelingen uit?
- Hoe worden de regelingen gefinancierd?
Het Nederlandse stelsel kent zowel universele regelingen, die de gehele bevolking bestrijken,
als selectieve regelingen, die bijvoorbeeld uitsluitend werknemers bescherming bieden. De
risicodekking is in ons land naar verhouding zeer uitgebreid. Wel zijn er in de afgelopen 
achttien jaar versoberingen aangebracht in de hoogte en duur van de uitkeringen, vooral van
de werknemersverzekeringen. De rol van de werkgevers- en de werknemersorganisaties bij de
uitvoering is in het laatste decennium van de 20e eeuw teruggedrongen. De uitkeringen en 
uitvoeringskosten worden in Nederland voor een naar verhouding groot deel, ongeveer drie-
kwart, via sociale premies gefinancierd. 

Het stelsel van sociale zekerheid draagt in hoge mate bij aan de traditionele doelstellingen van
de verzorgingsstaat: bescherming tegen inkomensderving, bestrijding van armoede en het
beperken van sociale ongelijkheid. De mate waarin de verzorgingsstaat deze traditionele func-
ties vervult, loopt in rijke, westerse landen tamelijk sterk uiteen. Dit is voor verschillende
onderzoekers aanleiding geweest om verzorgingsstaten in een aantal typen onder te verdelen.
De driedeling die Esping-Andersen in 1990 opstelde, heeft naar verhouding veel aandacht
gekregen. Deze auteur onderscheidt een sociaal-democratisch regime, een liberaal regime en
een corporatistisch regime. Het is duidelijk, dat sociale stelsels zich als gevolg van sociaal-
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culturele, institutionele, demografische en economische invloeden zeer verschillend hebben
ontwikkeld. Nationale stelsels laten zich daardoor moeilijk persen in het keurslijf van theo-
retisch zuivere onderverdelingen. De volgende modellen worden hier onderscheiden:
- het Scandinavische of sociaal-democratische model; 
- het Angelsaksische of liberale model;
- het Continentale of corporatistische model;
- het Zuid-Europese model.
De hierna volgende samenvattende typering van deze modellen is ontleend aan Einerhand et al.
In het Scandinavische of sociaal-democratische model geniet de gehele bevolking bescherming.
Uitgangspunt is het behoefteprincipe. De overheid verschaft alle burgers gelijke sociale rech-
ten, waardoor de uitkeringen in principe niet gerelateerd zijn aan het vroeger verdiende inko-
men en er geen (strikt) verband bestaat tussen de betaalde premies, de duur van het arbeids-
verleden en de hoogte of duur van verstrekte uitkeringen. De uitkeringen zijn in het algemeen
relatief hoog en worden slechts in relatief beperkte mate gefinancierd door middel van premies.
De overheid neemt vaak zelf de uitvoering van de regelingen op zich. Gegeven de hoge kosten
van het systeem is een actieve arbeidsmarktpolitiek vereist. Misschien is de koppeling tussen
werk en verzorgingsstaat wel het meest typerende kenmerk van het Scandinavische model.
Het Angelsaksische of liberale model is veeleer gebaseerd op het idee dat individuen om in
hun behoeften te voorzien, kunnen putten uit twee 'natuurlijke' bronnen, te weten marktconfor-
me verdiensten en onderlinge financiële steun binnen het gezin. Instellingen van sociale zeker-
heid dienen eerst in actie te komen indien beide bronnen onvoldoende soelaas bieden. Sociale
zekerheid is slechts als tijdelijke ondersteuning bedoeld, en wel zo dat zij de (arbeids)markt-
werking zo weinig mogelijk doorkruist. De uitkeringen zijn in het algemeen laag en gebaseerd
op het principe van minimale behoeften. Om misbruik te voorkomen wordt soms een deel van
de uitkering in natura verstrekt. Financiering geschiedt meestal ten laste van de algemene mid-
delen en niet uit de opbrengst van sociale premies. Waar mogelijk worden individuen gestimu-
leerd sociale risico's af te dekken met aanvullende private verzekeringen. De overheid subsi-
dieert dit soms via belastingvoordelen.

Het Continentale of corporatistische model gaat uit van socialezekerheidsregelingen als ver-
lengstuk van het productieproces, die in sociale behoeften voorzien op basis van het vroeger
verdiende loon en de eerder geleverde arbeidsprestaties. In dit model is het subsidiariteits-
beginsel van groot belang. Instanties die staan tussen overheid en individu – die behoren tot
het maatschappelijke middenveld –, zijn in principe verantwoordelijk voor het verzorgen van
de sociale zekerheid. De overheid ondersteunt deze vorm van sociale zekerheid vaak door de
verzekeringen en premiebetaling verplicht te stellen. Eerst wanneer het middenveld tekort-
schiet, treedt de overheid corrigerend op. Typerende voorbeelden van landen die het
Continentale model omarmen, zijn Duitsland, Frankrijk en Italië.
Het Zuid-Europese model, tenslotte, onderscheidt zich van de drie eerdergenoemde systemen
door zijn veel beperktere opzet. Subsidiariteit is evenals in het Continentale model het leidende
beginsel, waarbij met name het (uitgebreide) gezin als eerste in aanmerking komt om indivi-
duen sociale bescherming te bieden. Zo kennen enkele zuidelijke lidstaten van de Europese
Unie geen algemeen geldende bijstandsregeling. Opvallend is tevens de relatief grote rol van
werkgevers, kerken en particuliere liefdadigheidsorganisaties bij het bieden van inkomens-
bescherming. Portugal en Griekenland zijn landen waar dit model de overhand heeft. 

Deze beschrijvingen schetsen ideaaltypen. Werkelijk bestaande stelsels van sociale zekerheid
combineren veelal elementen van verschillende modellen. Dit maakt indeling van een stelsel

78 ECONOMIE EN OVERHEIDSFINANCIEN



bij één van de onderscheiden typen in zekere zin arbitrair. Dat geldt in ieder geval voor ons
land. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs een studie gepubliceerd waarin
wordt geprobeerd – uitgaande van Esping-Andersen's indeling in drie typen – de feitelijke ver-
schillen tussen verzorgingsstaten in kaart te brengen. Daartoe is van elf verzorgingsstaten op
uiteenlopende aspecten de maat genomen. In grote lijnen bevestigt deze studie dat landen in
drie groepen kunnen worden gerangschikt. Zweden en Denemarken benaderen het dichtste het
sociaal-democratische model. De empirische analyse bevestigt dat Nederland als een hybride
type verzorgingsstaat moet worden beschouwd, tussen het sociaal-democratische en het corpo-
ratistische type in. Het Nederlandse stelsel past het beste bij de corporatistische traditie, maar
het bevat belangrijke elementen van het sociaal-democratische model, zoals de brede doel-
groepen van de volksverzekeringen en diverse vormen van beschermde of gesubsidieerde
werkgelegenheid. Recent zijn ook liberale elementen toegevoegd, zoals de privatisering van
de Ziektewet (1996), de beperking van aanspraken op nabestaandenpensioen (1998) en de 
premiedifferentiatie bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (1998). Duitsland, België en
Frankrijk horen tot een kluitje ideaaltypische corporatistische verzorgingsstaten. De Verenigde
Staten vormen – geheel volgens verwachting – de liberale variant van de verzorgingsstaat bij
uitstek.

3.6 Collectieve sector
De opkomst van de verzorgingsstaat is mogelijk de belangrijkste naoorlogse sociaal-economi-
sche trend in de 29 industrielanden die zijn aangesloten bij de Organisatie voor economische
samenwerking en ontwikkeling (OESO). In nagenoeg alle OESO-landen ging de totstand-
koming van de verzorgingsstaat gepaard aan een aanzienlijke stijging van de collectieve uit-
gaven, dat zijn de uitgaven van overheidsinstanties en de organisaties die de sociale verzeke-
ringen uitvoeren. De cijfers leren dat de sterke groei van de collectieve uitgaven sinds 1960
voor ongeveer drie vijfde deel wordt verklaard door in omvang toegenomen inkomens-
overdrachten die door tussenkomst van de collectieve sector worden georganiseerd. Deze
paragraaf vergelijkt allereerst het niveau van de collectieve uitgaven en het aandeel van de
inkomensoverdrachten daarin. Vervolgens krijgt de financiering van de collectieve uitgaven
aandacht.

Problemen bij internationale vergelijkingen
De beoogde internationale vergelijking van (sociale) uitgaven en ontvangsten van de collectieve
sector wordt sterk bemoeilijkt door de grote verschillen tussen nationale instituties, tussen
gebruikte definities en soms ook door tekortkomingen van het beschikbare statistische materiaal.
Vertekeningen kunnen, bijvoorbeeld, optreden wanneer 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.6 Ook verschillen in de fiscale behan-
deling van sociale uitkeringen kunnen het beeld vertekenen. Zo dienen in Nederland over de
meeste ontvangen inkomensoverdrachten inkomstenbelasting en premies voor de sociale ver-
zekeringen te worden voldaan, terwijl in andere landen uitkeringen veelal belasting- en premie-
vrij worden verstrekt. Een maandelijkse bruto-uitkering van 2.500 gulden waarop 300 gulden
wegens belasting en premies wordt ingehouden, geeft de ontvanger in Nederland niet meer
koopkracht dan een belastingvrije uitkering van 2.200 gulden in een van de buurlanden. Toch
suggereren statistieken die de bruto-uitgaven voor sociale zekerheid registreren, dat Nederland
meer voor uitkeringsontvangers doet. tenslotte is van belang dat inkomensoverdrachten kunnen
zijn gegoten in de vorm van een belastingvermindering. Sommige landen kennen, bijvoorbeeld,
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een kinderaftrek in de inkomstenbelasting, terwijl andere landen aan gezinnen met kinderen
rechtstreeks kinderbijslag uitkeren. De fiscale faciliteit betekent dat de directe sociale uitgaven
en het belastingpeil lager zijn, ook al krijgen gezinnen met kinderen evenveel financiële steun
van de overheid als in landen waar de ondersteuning als afzonderlijke uitkering wordt ver-
strekt. Ook dit soort institutionele verschillen heeft tot gevolg dat vergelijkingen op basis van
bruto-uitgaven een vertekend beeld geven. In hoofdstuk 10 (Sociale zekerheid) komt dit nader
aan de orde. 
De lopende herziening van de nationale rekeningen veroorzaakt een bijzonder probleem. Als
gevolg van deze operatie komt het bruto binnenlands product in de meeste landen hoger uit.
Het gevolg is dat de uitgaven en het belastingpeil als percentage van het BBP lager uitvallen.
Doordat nog niet alle landen hun nationale rekeningen hebben herzien, en landen die de her-
ziening al hebben geëffectueerd, daarbij soms zijn teruggegaan tot de jaren zestig, en andere
nog slechts tot het midden van de jaren negentig, dienen uitgavenquoten (sociale uitgaven als
percentage van het BBP) extra behoedzaam te worden geïnterpreteerd.7

3.6.1 Uitgaven
De omvang van de collectieve sector wordt doorgaans gemeten door de totale collectieve 
uitgaven uit te drukken als percentage van de waarde van het bruto binnenlands product. 
Tabel 3.3 geeft de collectieve-uitgavenquote van de landen in 1998. Het aandeel van de 
inkomensoverdrachten en dat van de finale overheidsconsumptie8 is afzonderlijk zichtbaar
gemaakt.9 Met inachtneming van de vorenstaande kanttekeningen is met name de quote van de
overdrachtsuitgaven een belangrijke vingerwijzing voor de reikwijdte van de verzorgingsstaat.

Tabel 3.3 Collectieve uitgaven, 1998 (in procenten van het BBP)
waarvan

totale inkomens- overheids-
landa uitgaven overdrachten consumptie
België 66,6 16,0 21,1
Zweden 56,1 15,8 26,7
Denemarken 55,5 18,1 25,6
Frankrijk 52,4 18,5 23,6
Oostenrijk 50,7 18,4 19,8
Griekenland 49,6 15,5 14,8
Italië 48,7 17,0 18,0
Finland 48,4 13,7 21,7
Duitsland 45,6 18,8 19,0
Nederland 43,6 13,0 23,0
Portugal 43,5 13,8 18,6
Ver. Koninkrijk 39,9 13,8 18,2
Spanje 39,4 13,0 17,4
Ierland 31,0 11,3 13,9

EU-14 gemiddelde 47,9 15,5 20,1
Japan 36,3 14,6 10,1
Verenigde Staten 30,5 11,0 14,4
a EU-landen gerangschikt naar afnemend uitgavenpeil in 1998.

Bron: OESO (Analytical Database)
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Tabel 3.3 toont een formidabele spreiding in de uitgavenquoten, met binnen de Europese Unie
als extremen Ierland (31%) en België (bijna 67%). Met een uitgavenquote van krap 44% van
het BBP neemt Nederland een lage middenpositie in. Blijkens de tweede cijferkolom van 
tabel 3.3 leggen de overheidsuitgaven voor inkomensoverdrachten alleen in de Verenigde
Staten en Ierland een geringer beslag op het BBP dan in Nederland het geval is. Hiervoor
bestaan verschillende verklaringen. De (nog) relatief jonge bevolking ontvangt naar verhouding
weinig ouderdomspensioen, in ons land spelen aanvullende particuliere pensioenen naar ver-
houding een grote rol, de financiële steun aan gezinnen met kinderen is hier te lande relatief
beperkt, de werkloosheid is gering en de geprivatiseerde ziektegeldverzekering telt sinds 1996
niet langer mee als inkomensoverdracht van de overheid. Samen met de Noord-Europese lan-
den, Frankrijk en Oostenrijk kent ons land anderzijds een naar verhouding omvangrijke over-
heidsconsumptie (tabel 3.3, laatste kolom). Dit wordt mede verklaard, doordat in Nederland
een relatief groot deel van de zorgsector collectief wordt gefinancierd.10

Figuur 3.2 Collectieve uitgavenquoten, 1990-1998 (in procenten van het BBP)

a Ongewogen gemiddelde . Exclusief Luxemburg.

Bron: OESO (Analytical Database)

3.6.2 Belastingen en sociale premies
De collectieve uitgaven worden voor het overgrote deel gefinancierd uit de opbrengst van
belastingen en premies voor de sociale verzekeringen, aangevuld met allerlei niet-belasting-
ontvangsten (ontvangen winstuitkeringen, aflossing van eerder door de overheid verstrekte
leningen, enzovoort). Wat de overheid dan eventueel nog tekortkomt, moet zij dekken door 
te lenen. Tabel 3.4 toont de belastingquote van de vergelijkingslanden en het aandeel van de
voornaamste typen belastingen in de belastingenmix.11
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Tabel 3.4 Opbrengst en mix van belastingen, 1997a (in procenten van het BBP)
belastingen op:

landb totaal inkomen winst bezit consumptie premies
Zweden 51,9 18,2 3,2 2,0 11,6 15,2
Denemarken 49,5 25,9 2,6 1,7 16,3 1,6
Finland 46,5 15,5 3,8 1,1 14,4 11,7
Luxemburg 46,5 9,5 8,6 3,6 12,6 11,8
België 46,0 14,3 3,4 1,3 12,3 14,6
Frankrijk 45,1 6,3 2,6 2,4 12,6 18,3
Italië 44,4 11,2 4,2 2,3 11,5 14,9
Oostenrijk 44,3 9,8 2,1 0,6 12,5 15,2
Nederland 41,9 6,5 4,4 1,9 11,7 17,1
Duitsland 37,2 8,9 1,5 1,0 10,3 15,5
Ver. Koninkrijk 35,4 8,8 4,3 3,8 12,4 6,1
Portugal 34,2 6,1 3,7 0,8 14,4 8,9
Griekenland 33,7 4,5 2,1 1,3 13,8 10,7
Spanje 33,7 7,4 2,6 2,0 9,7 11,8
Ierland 32,8 10,3 3,3 1,6 13,0 4,2

EU-gemiddeldec 41,5 10,9 3,5 1,8 12,6 11,8
Verenigde Staten 29,7 11,6 2,8 3,2 4,9 7,2
Japan 28,8 5,9 4,3 3,1 4,8 10,6
a Belastingen met inbegrip van de premies voor de verplicht gestelde sociale verzekeringen. Meest recente jaar waarvoor 

definitieve gegevens beschikbaar zijn.
b EU-landen gerangschikt naar afnemend belastingpeil.
c Ongewogen gemiddelde.

Bron: gebaseerd op OESO (1999)

Binnen de Unie liep het belastingpeil in 1997 uiteen van 33% (Ierland) tot 52% (Zweden). 
De diversiteit in de belastingenmix van de lidstaten is enorm. De opbrengst van loon- en
inkomstenbelasting varieert van 4% (Griekenland) tot 26% van het BBP (Denemarken). Een
belangrijke oorzaak is dat inkomensoverdrachten in Denemarken nauwelijks worden gefinan-
cierd met hulp van sociale premies. Zulke premies belopen in Denemarken nog geen 2% van
het BBP, tegen 17% in Nederland en meer dan 18% in Frankrijk. Belastingen op bezit en
overdracht van vermogen brengen tussen 0,6% (Oostenrijk) en 3,8% (Verenigd Koninkrijk)
op. In alle EU-lidstaten ligt de opbrengst van de belastingen op consumptie in de bandbreedte
van 10-14% van het BBP, dat is twee- tot driemaal zo hoog als het geval is in Japan en de VS.
Aandacht verdient tenslotte de nogal diverse bijdrage van de winstbelasting geheven van 
vennootschappen; haar opbrengst varieert van 1,5% (Duitsland) tot 8,6% (Luxemburg).12 De
Nederlandse belastingenmix valt bij internationale vergelijking vooral uit de toon door het
geringe aandeel van de inkomstenbelasting en het disproportioneel grote aandeel van de 
premies voor de sociale verzekeringen.

Figuur 3.3 confronteert het beloop van de belastingquote voor Nederland, in de jaren negentig,
met dat voor de Europese Unie als geheel (ongewogen gemiddelde), Japan en de Verenigde
Staten.
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Figuur 3.3 Belastingquoten, 1990-1997 (in procenten van het BBP)

Bron: gebaseerd op OESO (1999)

3.6.3 Van tekort naar overschot
Als resultaat van het gevoerde beleid, en recentelijk gesteund door de aantrekkende economi-
sche groei, zijn de vorderingentekorten van de overheid in de loop van de jaren negentig in
alle OESO-lidstaten in opvallende mate geslonken. Aan het eind van de jaren negentig boekten
circa tien OESO-landen een vorderingenoverschot.13 De Angelsaksische landen, de Scandi-
navische landen en ook Nederland hebben inmiddels een overschot bereikt. Bij een overschot
neemt de (netto)schuld van de overheid af. De zich ook voor de komende jaren aftekenende
overschotten – althans in een aantal OESO-landen – hebben zowel hier als elders geleid tot
discussie. Dient de in het laatste kwart van de vorige eeuw scherp opgelopen overheidsschuld
met voorrang verder te worden gereduceerd, mede omdat dalende rentelasten in de wat verder
gelegen toekomst budgettaire ruimte kunnen scheppen om kostenstijgingen als gevolg van de
vergrijzing van de bevolking op te vangen?14 Of dient wellicht (verdergaande) lastenverlich-
ting prioriteit te krijgen? Daarbij pleiten sommigen ervoor de belastingverlaging te concentre-
ren op lagere-inkomensgroepen. Nemen de netto-inkomens aan de voet van de inkomens-
piramide toe, dan is het in beginsel mogelijk inkomensafhankelijke regelingen te versoberen
zonder dat de inkomenspositie van de directbetrokkenen verslechtert. Daarmee wordt het 
probleem van de marginale wig minder klemmend.15 Een nettoverbetering van de laagste
inkomens kan tevens bijdragen aan een gematigde ontwikkeling van de (minimum)lonen, wat
de kans op werk voor minder gekwalificeerde werkzoekenden verbetert. Of – laatste optie,
naast schuldvermindering en lastenverlichting – dient een deel van de budgettaire ruimte te
worden bestemd voor verhoging van de overheidsuitgaven, bovenop de ijklijnen die zijn neer-
gezet in het regeerakkoord?

Een uitgebreide bespreking van de voor- en de nadelen van elk van deze opties past niet goed
binnen het bestek van dit hoofdstuk. Hier wordt de schijnwerper uitsluitend gericht op
Europa's grote vier. Een van de vier boekt al een overschot.
In Duitsland gaat van het begrotingsbeleid dit jaar nog een licht remmende werking uit. In
2001 daarentegen zal het budget de binnenlandse vraag stimuleren, met name als gevolg van
lastenverlichtingen voor bedrijfsleven en gezinnen. Bij een groei van het bruto binnenlands
product met 3% per jaar loopt het overheidstekort bij de oosterburen weer op van 3/4% (2000)
naar 11/4% (2001) van het BBP.
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In Frankrijk groeit het BBP uitbundig en loopt de werkloosheid aanzienlijk terug. De regering
heeft een lastenverlichting aangekondigd en staat onder druk de uitgaven te verhogen. Naar
huidige inzichten zakt het tekort van de Franse overheid van 11/4% (2000) naar 3/4% (2001)
van het BBP.
Voor Italië raamt het Centraal Planbureau (CPB) op het moment van schrijven een identieke
ontwikkeling van het begrotingstekort. Omdat ook in dit land een lastenverlichting op komst
is, ligt de nadruk op ombuigingen bij de overheidsuitgaven. Samen met België heeft Italië van
alle EU-landen de hoogste overheidsschuld (als aandeel van het BBP). De afgelopen jaren
hebben de Italiaanse autoriteiten geprofiteerd van de daling van de rentevoet. De nu beoogde
ombuigingen zullen lastiger te verwezenlijken zijn dan in het recente verleden het geval was,
omdat de rente de komende tijd naar algemene verwachting zal oplopen.
In het Verenigd Koninkrijk blijft de groei naar verwachting een tikkeltje achter bij die in de
andere drie landen. Ondanks een uitgavenimpuls voor de zorgsector stabiliseert het overschot
van de overheid op 1% van het BBP.

In eigen land gelden stringente afspraken. Binnen de tijdens de kabinetsformatie afgesproken
spelregels kan het kabinet besluiten de meevallers bij de uitgaven, in te zetten voor beleids-
intensivering. De meevallers in het jaar 2000 (5,6 miljard gulden) worden blijkens de
Voorjaarsnota 2000 inderdaad volledig bestemd voor een verhoging van de uitgaven, waarbij
het hoofdzakelijk gaat om nieuw beleid. De inkomstenmeevallers – oplopend tot 18 miljard
gulden in het jaar 2001 – kunnen volgens het Regeerakkoord voor maximaal de helft worden
gebruikt voor extra lastenverlichting, bovenop de 7 miljard gulden die is gemoeid met de
Belastingherziening 2001. De meeste beleidsmakers en analysten lijken het er echter over eens
te zijn dat de meevallers voor het overgrote deel moeten worden bestemd om de schuld van de
overheid versneld omlaag te brengen. Een belangrijk argument dat hiervoor pleit, is dat
schuldreductie leidt tot lagere rentelasten en aflossingsverplichtingen in de toekomst, wat het
eenvoudiger maakt de zich aftekenende stijging van de overheidsuitgaven als gevolg van de
vergrijzing van de bevolking budgettair in te passen. Een bijkomende overweging is dat extra
lastenverlichting op dit moment sterk zou kunnen bijdragen aan het oververhit raken van de
nationale economie, die al wordt gekenmerkt door uitbundige bestedingen van gezinnen en
een niet eerder vertoond aantal openstaande vacatures.

3.7 Convergentie in de Europese Unie?
Nationale economieën raken onderling steeds sterker verweven, met name binnen de Europese
Unie. Europese regelgeving heeft steeds vaker diepingrijpende gevolgen voor nationale insti-
tuties. Te denken valt – bij wijze van betrekkelijk willekeurig gekozen voorbeelden – aan 
aanpassingen van de sociale wetgeving (om gelijke behandeling van mannen en vrouwen te
realiseren) en de fiscale wetgeving (geharmoniseerde grondslag en minimumtarieven bij de
omzetbelasting BTW), de verplichting voor nationale overheden om nieuwe concurrenten toe
te laten op voorheen afgeschermde markten (nutsbedrijven), de verplichte Europese aanbeste-
ding bij grote overheidsopdrachten en tal van maatregelen die zich richten tegen allerlei vor-
men van concurrentievervalsing. Sommigen speculeren dat de sociaal-economische ordening
van geïndustrialiseerde landen, in het bijzonder die van de lidstaten van de Europese Unie,
onontkoombaar zal convergeren naar een grootste gemene deler, ten koste van nationaal
gekoesterde modellen en tradities. Anderen voeren daarentegen aan dat de toenemende econo-
mische en staatkundige vervlechting van natiestaten niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot
het verdwijnen van nationale verschillen. Wel plaatsen de genoemde ontwikkelingen onder-
nemers, werknemers en overheden voor belangrijke uitdagingen.
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Het wekt weinig verwondering dat de toenemende vervlechting van onze economie met die
van andere landen (mondialisering) en het proces van Europese integratie de belangstelling
stimuleren voor internationale vergelijkingen van omvang en prestaties van de collectieve sec-
tor. Daarbij speculeren sommigen dat stelsels van sociale bescherming en belastingsystemen
tot op zekere hoogte spontaan naar elkaar toe zullen groeien. Landen met een relatief genereus
stelsel van uitkeringen zouden als een magneet kunnen werken op uitkeringszoekers. Dit zou
op den duur tot versobering in de richting van het gemiddelde dwingen. Net zo zouden landen
met een onereuze belastingdruk economische bedrijvigheid, investeringen en kapitaalkrachtige
burgers kunnen kwijtraken. Dit zou dan tot verlaging van relatief hoge heffingen in de richting
van het gemiddelde dwingen. Convergentie kan echter ook de vrucht zijn van eenzijdige acties
van lidstaten die zich spiegelen (benchmarking) aan succesvol beleid (best practice) in andere
landen, of als uitvloeisel van een internationaal afgesproken inspanningsverplichting.16

Verder valt te bedenken dat niet alle onderdelen van de overheidsfinanciën even gevoelig zijn
voor beleidsconcurrentie. Blijvende verschillen tussen landen kunnen de weerslag zijn van 
uiteenlopende maatschappelijke voorkeuren voor door de overheid tot stand te brengen voor-
zieningen en na te streven verdelingsdoelstellingen. 
Hier worden nog enkele andere processen aangestipt die kunnen bijdragen aan blijvende sociaal-
economische verscheidenheid van economisch ontwikkelde landen. Grensoverschrijdende
fusies bevorderen schaalvergroting en concentratie van de industriële productie en van veel
vormen van daarmee samenhangende zakelijke en financiële dienstverlening.
Ontegenzeggelijk doet specialisatie van de productie binnen transnationale concerns soms
lokale 'kampioenen' sneuvelen maar dit proces kan tevens bijdragen aan juist een grotere
structurele diversiteit tussen nationale economieën, doordat concerns de totale Europese 
productie van specifieke goederen in één bepaald land concentreren. Cultuurverschillen leiden
verder een taai leven – ook in directiekamers en op de werkvloer. Herstructurering van bedrij-
vigheid kan werknemers pijnlijk confronteren met de gevolgen van noodzakelijke aanpas-
singsprocessen maar schept ook kansen voor werkzoekenden. In een omgeving die meer 
restricties door Europese regelgeving kent, maar die ook nieuwe uitdagingen en ongekende
mogelijkheden biedt, houden overheden in veel opzichten vermoedelijk een aanzienlijke
beleidsvrijheid, ook bij de inrichting van hun sociale en fiscale stelsel. Uiteenlopende kiezers-
voorkeuren – bijvoorbeeld inzake de gewenste omvang van de collectieve sector of het gemid-
deld aantal per jaar gewerkte uren – kunnen daarbij worden gehonoreerd. Wel is duidelijk dat,
bijvoorbeeld, de gecombineerde voorkeur voor een omvangrijke overheidssector (en relatief
hoge belastingen) én voor veel vrije tijd kan bijdragen aan een geringere productie per hoofd
van de bevolking. Maar ook in dit opzicht bestaan er geen economische of politieke wetmatig-
heden die landen zouden dwingen te streven naar gelijkvormigheid. De ervaringen in de VS 
– waar tussen deelstaten aanzienlijke verschillen in voorzieningenpeil en belastingdruk
bestaan – lijken deze slotsom te bevestigen. 

Met het oog op de beschikbare ruimte beperkt dit hoofdstuk zich tot vergelijking van trends in
uitgavenniveaus en belastingpeil. Verder wordt nagegaan of na 1990 de samenstelling van de
collectieve uitgaven gelijkvormiger en de samenstelling van de belastingenmix uniformer is
geworden.
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3.7.1 Collectieve uitgaven
Dit onderdeel beziet of en in hoeverre de collectieve-uitgavenquoten van de vergelijkingslanden
in de loop van de jaren negentig zijn geconvergeerd en of de samenstelling van de collectieve
uitgaven homogener is geworden. Dit zou kunnen gebeuren onder invloed van toenemende
'beleidsconcurrentie', die zich zowel kan richten op het peil van de totale overheidsuitgaven 
– dat moet worden verlaagd om de concurrentieslag met andere landen niet te verliezen –, als
op bepaalde typen uitgaven, in het bijzonder die voor inkomensoverdrachten. 

De cijfers in tabel 3.5 suggereren geen duidelijke trend. Tussen 1990 en 1998 zakte de collec-
tieve-uitgavenquote in negen van de veertien EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
De sterkste daling van het uitgavenpeil valt te noteren voor Ierland (-6,7 procentpunt van het
BBP) en Nederland (-5,8). Geen van beide landen hoorde in 1990 tot de lijstaanvoerders.
Anderzijds steeg de uitgavenquote in Frankrijk en Oostenrijk met 3,1 procentpunt, terwijl beide
landen al in 1990 deel uitmaakten van de kopgroep.

De mutaties in de inkomensoverdrachten bleven gedurende de beschouwde periode in het
algemeen gesproken beperkt tot 1 procentpunt van het BBP of minder. Dit type uitgaven steeg
in de beschouwde periode met meer dan 1 procentpunt in Portugal (5,3), Duitsland (3,6), het
Verenigd Koninkrijk (1,9) en Frankrijk (1,7). Nederland is het enige land dat een significante
daling van de uitgaven voor inkomensoverdrachten laat zien (-2,6 procentpunt van het BBP).
De privatisering van de Ziektewet zal hieraan in belangrijke mate debet zijn. Opnieuw is er
geen sprake van een systematisch verband tussen de gevonden uitgavenmutaties en de plaats
die landen in 1990 op de ranglijst innamen.
De veranderingen in de omvang van de finale overheidsconsumptie zijn in de jaren negentig
eveneens betrekkelijk bescheiden gebleven. Uitschieters naar boven zijn Portugal (3,1 procent-
punt van het BBP) en Frankrijk (1,6). De uitgaven gemoeid met finale overheidsconsumptie
daalden met meer dan 1 procentpunt van het BBP in Nederland (-1,3), het Verenigd
Koninkrijk (-1,6) en Ierland (-2,2).

Om uitspraken te kunnen doen over de mate van convergentie of divergentie binnen de
Europese Unie is een spreidingsmaatstaf berekend waaruit direct blijkt of de verschillen in het
totale collectieve-uitgavenpeil, de inkomensoverdrachten en de finale overheidsconsumptie
(gemeten als percentage van het BBP) zijn toe- of afgenomen. De gebruikte maatstaf is de
variatiecoëfficiënt. Neemt de waarde van deze coëfficiënt in de loop van de tijd af (toe), dan is
sprake van convergentie (divergentie).
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Tabel 3.5 Verandering in het collectieve-uitgavenpatroon, 1990-1998 (in procentpunten van het BBP)
landa uitgavenpeil inkomensoverdrachten overheidsconsumptie
België –1,4 –0,2 0,7
Zweden –0,3 0,0 –1,0
Denemarken –0,5 0,2 0,0
Frankrijk 3,1 1,7 1,6
Oostenrijk 3,1 0,3 1,0
Griekenland –1,4 1,1 –0,3 
Italië –4,4 –1,1 0,6
Finland 4,0 1,0 0,1
Duitsland 2,1 3,6 1,0
Nederland –5,8 –2,6 –1,3
Portugal 2,9 5,3 3,1
Ver. Koninkrijk –1,9 1,9 –1,6
Spanje –0,3 0,2 0,5
Ierland –6,7 –0,6 –2,2 

EU-14 gemiddeldeb –0,6 0,8 0,1
Japan 5,3 3,3 1,2
Verenigde Staten –3,1 1,0 –2,2
a EU-landen gerangschikt naar aflopend uitgavenpeil in 1998.
b Ongewogen gemiddelde.

Bron: OESO (Analytical Database) 

Blijkens tabel 3.6 is er in het totale-uitgavenpeil sprake van licht toegenomen verschillen. Dit
is niet het geval bij de twee afzonderlijk onderscheiden typen uitgaven, die voor inkomens-
overdrachten en de finale consumptie van de overheid. Met name het aandeel van de inkomens-
overdrachten in het BBP is geconvergeerd, deels door de 'inhaalrace' van Portugal. Bij de overige
overheidsuitgaven zijn de verschillen tussen de hier beschouwde landen juist (aanzienlijk) toe-
genomen. De conclusie kan zijn dat beleidsconcurrentie in de Europese Unie vooralsnog niet
heeft geleid tot duidelijke (neerwaartse) convergentie van de overheidsuitgaven. 

Tabel 3.6 Spreiding van uitgavenpeil en uitgavenmix tussen EU-landen, 1990-1998
1990 1998 verschil

alle overheidsuitgaven 0,17 0,18 0,01
inkomensoverdrachten 0,19 0,16 – 0,03
overheidsconsumptie 0,20 0,19 – 0,01
overige overheidsuitgaven 0,54 0,65 0,11
a Variatiecoëfficiënten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde van de waarnemingen).

Bron: berekend met gegevens uit de OESO (Analytical Database)

3.7.2 Belastingen
Dit onderdeel beziet of en in hoeverre de nationale mixen van belastingen en premies voor de
sociale verzekeringen in de loop van de jaren negentig homogener zijn geworden. Dit zou
kunnen gebeuren onder invloed van 'belastingconcurrentie', die zich zowel kan richten op
nominale tarieven – die noodgedwongen moeten worden verlaagd – , als op heffingsgrond-
slagen die worden uitgehold door invoering van allerlei nieuwe fiscale faciliteiten, een maatregel
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tot het nemen waarvan nationale overheden zich genoopt kunnen zien door het optreden van
andere overheden die vergelijkbare tegemoetkomingen in het leven hebben geroepen.17

Belastingconcurrentie vermindert aldus de beleidsruimte op nationaal niveau om de ontvang-
sten van de overheid naar eigen inzichten en voorkeuren vorm te geven, als gevolg van de
sterk toegenomen mobiliteit van kapitaal en – zij het vooralsnog in veel minder sterke mate –
van arbeid. Door de mogelijk snelle opkomst van elektronische handel ('e-commerce') ontwik-
kelt ook een deel van de binnenlandse consumptie zich tot een geografisch mobiele
heffingsgrondslag. Landen die een bovengemiddeld uitgavenniveau nastreven, zouden zich
gedwongen kunnen zien een onevenredig groot deel van de benodigde belastingopbrengsten te
heffen van internationaal minder mobiele grondslagen, al dan niet in combinatie met een ver-
hoging van collectieve uitgaven die de nationale concurrentiepositie versterken.
Hierbij is van belang dat de lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn te streven naar een
begrotingssaldo 'close to balance' (in economisch evenwichtige jaren), wat de band tussen uit-
gavenniveau en belastingpeil versterkt. Vluchten in tekorten is immers niet langer toegestaan.
De cijfers in tabel 3.7 suggereren dat de fiscale stelsels van de vergelijkingslanden tussen
1990 en 1997 in bepaalde opzichten (wat) naar elkaar zijn toegegroeid. Het gemiddelde belas-
tingpeil in de Europese Unie steeg licht, met 1,2 procentpunt van het BBP. Zweden (-3,7) en
Nederland (-2,7) kenden als enige landen een niet te verwaarlozen daling van het belastingpeil.
Die was volledig bij de inkomstenbelasting geconcentreerd. In Griekenland, Italië en Portugal,
landen die in 1990 een benedengemiddeld belastingpeil kenden, steeg de belastingdruk met 
4 tot 5,5 procentpunt van het BBP, terwijl in Zweden – absolute koploper in 1990 – het belas-
tingpeil sindsdien bijna 4 procentpunt is gedaald. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de
variatie in het totale belastingpeil duidelijk verminderd (zie tabel 3.8, bovenste regel).
Wordt het zoeklicht gericht op deelgroepen van belastingen, dan raakt het beeld meer versplin-
terd. De opbrengst van de loon- en inkomstenbelasting als aandeel in het BBP loopt wat terug,
waarbij de variatie tussen de vijftien EU-lidstaten iets blijkt te zijn verminderd. De opbrengst
van de winstbelasting voor vennootschappen stijgt met bijna 1 procentpunt van het BBP
(ongewogen gemiddelde),18 terwijl de variatie tamelijk sterk afneemt. In de premies voor de
sociale verzekeringen neemt de variatie eveneens in lichte mate af. Dat is heel duidelijk niet
het geval voor de belastingen op bezit en overgang van vermogen, waarvan de opbrengst als
percentage van het BBP in de jaren negentig ongeveer stabiel blijft. De gevonden toegenomen
variatie strookt met de theoretische notie dat sommige vermogensbestanddelen (onroerende
zaken) weinig gevoelig zijn voor verschillen in effectieve belastingdruk. De grondslag kan
immers niet 'verhuizen' naar een rechtsgebied waar de tarieven aanmerkelijk lager zijn. ten-
slotte is bij een heel licht gestegen opbrengst van de consumptiebelastingen (als aandeel van
het BBP) weer sprake van enige convergentie.

De analyse bevestigt dat de in 1990 bestaande verschillen in belastingpeil en belastingenmix
gedurende de jaren negentig al met al niet dramatisch zijn veranderd. Het fiscale totaalbeeld
suggereert enige convergentie in de periode 1990-1997. Uiteraard zou het convergentieproces
in de toekomst kunnen versnellen. Dit hoeft overigens niet per definitie te leiden tot conver-
gentie aan de uitgavenkant van de begroting. Ten eerste, omdat landen een uiteenlopend deel
van hun overheidsuitgaven kunnen financieren uit de opbrengst van niet-
belastingontvangsten.19 Ten tweede, omdat begrotingssaldi een zekere spreiding zullen blijven
tonen.

88 ECONOMIE EN OVERHEIDSFINANCIEN



Tabel 3.7 Verandering in belastingpeil en belastingenmix, 1990-1997 (in procentpunten van het BBP)
belastingen op:

landa belastingpeil inkomen winst bezit consumptie premies
Zweden –3,7 –3,2 1,5 0 –2,3 0,1
Denemarken 2,4 1,1 1,1 –0,3 0,5 0,2
Finland 1,6 –1,8 1,7 0 –0,3 1,9
Luxemburg 2,6 –0,7 1,5 –0,1 1,6 0 
België 2,1 0,4 1,0 0,1 0,6 –0,1
Frankrijk 2,1 1,2 0,3 0,2 0,4 –0,6
Italië 5,5 1,0 0,3 1,4 0,6 2,1
Oostenrijk 3,3 1,2 0,6 –0,5 –0,4 1,7
Nederland –2,7 –4,5 1,0 0,3 –0,1 0,4
Duitsland 0,5 –1,2 –0,3 –0,2 0,5 1,8
Ver. Koninkrijk –0,9 –1,3 0,1 0,9 1,1 –0,1
Portugal 4,0 1,3 1,3 0 1,2 0,7
Griekenland 4,0 0,3 0,5 –0,1 0,6 1,7
Spanje –0,6 –0,1 –0,4 0,1 –0,1 –0,4
Ierland –0,8 –0,4 1,6 0 –1,2 –0,8

EU-gemiddeldeb 1,2 –0,4 0,8 0,1 0,2 0,5
Verenigde Staten 2,1 1,2 0,7 0 0,1 0,1
Japan –2,1 –2,4 –2,4 0,3 0,7 1,6
a EU-landen gerangschikt naar afnemend belastingpeil in 1997.
b Ongewogen gemiddelde.

Bron: OESO (1999)

Tabel 3.8 Spreiding van belastingpeil en belastingenmix tussen EU-landen, 1990-1997a

1990 1997 verschil
alle belastingen 0,173 0,155 –0,018
inkomstenbelasting 0,520 0,515 –0,005
winstbelasting 0,552 0,475 –0,077
sociale premies 0,416 0,409 –0,007
belastingen op bezit 0,462 0,508 0,046
belastingen op consumptie 0,142 0,132 –0,010
a Variatiecoëfficiënten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde van de waarnemingen).

Bron: berekend met gegevens uit OESO (1999)

De uitkomsten van de hier gepresenteerde analyse suggereren dat beleidsmakers in de hoofd-
steden van de EU-lidstaten tot nu toe niet wezenlijk zijn belemmerd als gevolg van beleids-
concurrentie in hun beslissingen over niveau en samenstelling van uitgaven en ontvangsten
van de overheid. Dit resultaat – dat overigens niet hoeft te gelden voor elke afzonderlijke uit-
gavenpost of belasting – laat zich ook wel verklaren. De eisen die zijn neergelegd in het
Verdrag van Maastricht, zoals aangevuld bij het Stabiliteits- en Groeipact van Amsterdam,
hebben voor de overheidsfinanciën uitsluitend betrekking op de omvang van de overheids-
schuld – deze mag de 60% van het BBP niet te boven gaan of moet in een bevredigend tempo
naar dit niveau dalen – en op het vorderingensaldo – dit dient onder normale omstandigheden
dicht bij het evenwicht of positief te zijn. Deze eisen hebben in de aanloop naar de
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Economische en monetaire unie de gewenste disciplinerende werking gehad en de beleids-
vrijheid van nationale autoriteiten ingeperkt. Overheden bleven vrij in de keuze van het uit-
gavenpeil, maar vluchten in tekorten was niet langer mogelijk. De belastingdruk bood hier-
door een betere afspiegeling van het uitgavenpeil. Zodra de overheidsschuld tot beneden de
60% van het BBP is gedaald, een situatie die thans in Nederland is bereikt, krijgen nationale
overheden weer iets meer armslag. De randvoorwaarden die zij vervolgens in acht hebben te
nemen, luiden dat het begrotingssaldo rondom de nullijn schommelt en dat het belastingpeil
geen onaanvaardbaar geachte schade berokkent aan andere doelstellingen van het sociaal-
economische beleid. Anders gezegd, wanneer het electoraat zich uitspreekt voor een bepaald
uitgavenpeil, dienen belastingen en niet-belastingontvangsten op een dienovereenkomstig peil
te worden gebracht. De vluchtweg in tekort en schuld is daarmee blijvend afgesneden.

Zodoende volgen beleidsmakers slechts het voorbeeld van de Griekse held Odysseus. De dich-
ter Homerus maakt melding van Sirenen die woonden op een eiland in het westen. Met hun
hemelse gezang lokten zij passerende zeelieden naar de kust om hen uit te schudden.
Odysseus wilde hun gezang horen en liet zich aan de mast van zijn schip binden om niet in de
verleiding te komen zijn schip in de richting van rotsen te sturen. De bemanning moest zich
doof houden voor de zang der Sirenen door was in haar oren te stoppen. Vertegenwoordigers
van de elf lidstaten die op dit moment deelnemen aan de Economische en monetaire unie, heb-
ben zich op dezelfde manier verbonden aan verdragsnormen inzake begrotingssaldo en schuld
van de overheid. Die overeengekomen normen belemmeren weliswaar hun beleidsvrijheid,
maar zij hebben daarvoor welbewust gekozen, om te voorkomen dat het schip van de verzor-
gingsstaat op de klippen van kortzichtig financieel-economisch beleid te pletter vaart.
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Noten:

1 Bij de bepaling van deze purchasing power parity van nationale valuta's wordt uiteraard niet gelet op de
prijs van een Big Mac, maar gaat het om de prijzen van een representatief 'mandje' goederen en diensten 

2 Het voordeel van het gebruik van het BBP boven, bijvoorbeeld, het gemiddelde (vrij) besteedbare inkomen
per hoofd is dat bij de bepaling van het BBP ook rekening wordt gehouden met de waarde van door de
overheid geproduceerde voorzieningen, zoals openbaar bestuur, politie en onderwijs.

3 De werkgelegenheid in uren kan worden herleid tot de werkgelegenheid in arbeidsjaren (volle banen), 
uitgaande van het gemiddelde aantal door werknemers met een volledige baan gewerkte uren.

4 (Loon)kostenmatiging leidt niet direct tot hogere economische groei maar bevordert wel dat meer arbeid
wordt ingeschakeld om de groeiende productie tot stand te brengen In Nederland is het positieve werk-
gelegenheidseffect van een relatief hoge economische groei in de achter ons liggende jaren nog versterkt
door de geringe productiviteitsstijging. Zie de analyse in hoofdstuk 9 (Arbeid).

5 Overigens is het internationaal gestandaardiseerde werkloosheidscijfer voor Nederland neerwaarts ver-
tekend, doordat tal van verborgen werklozen een beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen doen, 
regelingen voor vervroegd/flexibel uittreden onder oudere werknemers grote populariteit genieten en werk-
nemers van 57,5 jaar en ouder zich niet beschikbaar hoeven te houden voor de arbeidsmarkt Een en
ander komt in hoofdstuk 9 (Arbeid) nader aan de orde.

6 De privatisering van de Ziektewet biedt hiervan fraai voorbeeld Zieke werknemers genieten tegenwoordig
in Nederland praktisch gesproken dezelfde inkomensbescherming als voor 1996 het geval was. Sinds de
herziening van de Ziektewet (in 1996) zijn werkgevers echter verplicht zelf het loon bij ziekte door te 
betalen, terwijl zij in dit geval tot 1996 een beroep op de sociale fondsen (met collectieve premieheffing)
konden doen. Na de privatisering van de Ziektewet toont de statistiek lagere collectieve sociale uitgaven,
maar de sociale bescherming en de bijbehorende lasten voor werkgevers zijn veel minder gedaald dan de
beschikbare statistieken suggereren.

7 Dit probleem doet zich uiteraard ook voor bij de interpretatie van belastingquoten Zie voor een gedetail-
leerde uiteenzetting: OESO, Revenue Statistics 1965-1998, Parijs, 1999, p. 30-33.

8 Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de loonsom van het overheidspersoneel, het verbruik door de overheid
van goederen aangekocht van marktproducenten en afschrijvingen Sinds de herziening van de systema-
tiek van de Nationale rekeningen in het midden van de jaren negentig tellen ook aankopen van markt-
producenten voor het doen van overdrachten in natura mee.

9 Naast inkomensoverdrachten ('social security payments paid by government') en overheidsconsumptie
('government final consumption expenditure') zijn vooral rentebetalingen, door de overheid verleende 
kredieten en kapitaaloverdrachten van betekenis Deze overige categorieën zijn in tabel 3.3 niet afzonder-
lijk zichtbaar gemaakt en blijven hier verder buiten beschouwing.

10 Dit verklaart tevens dat het peil van de sociale premies in Nederland (17 % van het BBP; zie tabel 34,
kolom 4) aanzienlijk uitgaat boven het beslag door de uitgaven voor inkomensoverdrachten (13 % van het
BBP). Daar zitten de premies voor Ziekenfondswet en Algemene wet bijzondere ziektekosten tussen – de
uit deze premies gefinancierde zorg is geboekt als overheidsconsumptie, niet als inkomensoverdracht –
terwijl bovendien een deel van de inkomensoverdrachten ten laste van de algemene middelen wordt 
gefinancierd.

11 Premies voor de verplicht gestelde sociale verzekeringen zijn hier steeds met de eigenlijke belastingen
samengenomen.

12 De naar verhouding geringe betekenis van de winstbelasting in Duitsland valt mede toe te schrijven aan
het relatief grote aantal familiebedrijven dat niet onder deze heffing valt, het bestaan van ruime mogelijk-
heden voor fiscale afschrijvingen en reserveringen, en de tegenzittende economische ontwikkeling in de
jaren negentig De relatief hoge opbrengst in Luxemburg reflecteert de vooraanstaande rol van dit land bij
velerlei vormen van financiële dienstverlening.

13 Het vorderingensaldo is gelijk aan het saldo van middelen en bestedingen van de overheid Het wordt
berekend op transactiebasis, dat wil zeggen dat de economische handeling die leidt tot de uitgave of ont-
vangst (de transactie), zo veel mogelijk als meetmoment wordt genomen. Zie: Miljoenennota 2000, p. 82.

14 Vergelijk de aanbeveling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in rapport no55
Generatiebewust beleid (Den Haag, 2000).
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15 Dit probleem bestaat hieruit dat van elke extra verdiende gulden betrekkelijk weinig overblijft, doordat inko-
mensafhankelijke subsidies verminderen of vervallen Zie: ministerie van SZW, Sociale Nota 2000, p. 112.

16 Het voorbeeld bij uitstek zijn de criteria voor het maximaal toegestane vorderingentekort (3% van het BBP)
en de (bruto)schuld van de overheid die werden verankerd in het Verdrag van Maastricht.

17 Het nominale tarief toegepast op de feitelijke heffingsgrondslag bepaalt de effectieve belastingdruk.
18 De opbrengst van de vennootschapsbelasting is aanzienlijk gestegen, ondanks de verlaging van de nomi-

nale tarieven sinds het midden van de jaren tachtig Dit wordt vooral verklaard door de gestegen winsten,
beperking van fiscale faciliteiten (in een aantal landen) en het uitgeput raken van compensabele verliezen.

19 Voorbeelden van niet-belastingontvangsten zijn (1) eigen bijdragen die worden gevraagd van gebruikers
van (deels) collectief gefinancierde voorzieningen en (2) door overheden ontvangen rentebetalingen en
winstafdrachten.
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4 OPENBAAR BESTUUR

4.1 De Europese Unie en het openbaar bestuur
Al eeuwenlang is Europa in politiek en bestuurlijk opzicht een min of meer samenhangend
stelsel van staten. Door middel van dwang, onderlinge concurrentie of het overnemen van 
succesformules hebben de verschillende politiek-bestuurlijke stelsels in Europa elkaar in de
loop der geschiedenis beïnvloed. Desalniettemin bleef de historisch gegroeide verscheidenheid
groot. Zo is in Nederland een aantal basisprincipes van het openbaar bestuur terug te voeren
op het door Thorbecke ontworpen stelsel, en vertoont de Franse staat nog steeds de centralistische
trekken van het napoleontische tijdperk. Maar ook radicale veranderingen zijn aan de orde
geweest. Recente voorbeelden zijn de omvorming van de Belgische staat van een eenheids-
staat tot een federatie en de regionalisering van het Spaanse bestuur in het post-Franco-tijdperk. 
In dit Europese statenstelsel is de Europese Unie (EU) een relatieve nieuwkomer. Zij is een
langs vreedzame weg ontstaan bovennationaal verband, waaraan langzamerhand steeds meer
bevoegdheden uit het domein van de nationale staten zijn toegevallen, zoals ook nationale
monetaire bevoegdheden zijn overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Boven de binnen-
landse bestuurslagen van de deelnemende landen, zoals de rijksoverheid, de provincie en de
gemeente in Nederland, vormen de Europese instellingen een nieuwe bestuurslaag. De EU is
met haar territorium van vijftien landen en de verworven statelijke bevoegdheden aldus te
beschouwen als het hoogste schaalniveau langs de verticale as van het territoriale openbaar
bestuur in Europa. De voorgangers van de Unie (EGKS, EEG) leken zich ooit vooral bezig te
houden met de meest problematische delen van de nationale economieën, de agrarische gebieden
en de kolen- en staalindustrie. Tegenwoordig raakt het beleid steeds meer aan de kerncompe-
tenties van de nationale staat, zoals het bewaken van de grenzen van het eigen territorium. De
Unie beinvloedt het beleid van de nationale staten op een toenemend aantal terreinen.
Tegelijkertijd is de EU een toevoeging aan de horizontale as van het openbaar bestuur als
onderhandelings- en coördinatieplatform voor nationale overheden, en via het Comité van de
Regio's ondertussen ook voor regionale en lokale overheden. Ook in de intergouvernementele
besluitvorming binnen de EU staan de horizontale afstemming en coördinatie van standpunten
tussen lidstaten voorop.
Enkele kerngegevens over de Europese instellingen zijn te vinden in paragraaf 4.2 van dit
hoofdstuk. Die paragraaf bevat tevens informatie over de bekendheid van de Europese instel-
lingen onder burgers en over de verkiezingen voor het Europees parlement. Het functioneren
van de EU als bestuurslaag zal in paragraaf 4.3 worden belicht. Daarbij staat het verticale
gezichtspunt voorop. Er zal niet alleen worden gekeken naar de EU zelf, maar ook naar de
invloed van de Unie op het Nederlandse bestuur en beleid. In paragraaf 4.4 voert de horizontale
beschouwingswijze de boventoon. Er zal een vergelijking worden gemaakt tussen de verschil-
lende stelsels van openbaar bestuur in Europa, en er zal worden ingegaan op de vraag in hoe-
verre deze stelsels convergeren. In paragraaf 4.5 volgt een korte slotbeschouwing. 
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4.2 De Europese Unie

4.2.1 De instellingen in vogelvlucht
Deze paragraaf biedt ter introductie op de rest van het hoofdstuk, maar ook als achtergrond
voor het hele rapport, kerngegevens over de Europese integratie en de instellingen van de EU.
De informatie is, zonder verdere gedetailleerde bronvermeldingen, voornamelijk ontleend aan
diverse elektronische bronnen.1

Sinds 1995 maken vijftien landen deel uit van de EU. In volgorde van deelname zijn dit
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland (zij richtten in 1951 de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal op), Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (toe-
treding in 1973), Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986) en Finland, Oostenrijk en
Zweden (1995). De Europese samenwerking werd in het begin vooral gedreven door de angst
voor een nieuwe oorlog in Europa. Die moest mede worden voorkomen door het beheer van
de kolen- en staalindustrieën over te dragen aan een bovenstatelijke autoriteit. De samenwer-
king tussen de Europese landen bracht de economische integratie op gang, die in opeenvolgende
verdragen uitgebreid zou gaan worden met sociale doelstellingen en met politieke burgerrech-
ten, tot in de jaren negentig ook cultuur als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
opdoemde.2
De kern van de Europese Unie wordt gevormd door de Europese Gemeenschappen. Dat zijn
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS, 1951), de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (EGA of Euratom, 1957) en de Europese Economische Gemeenschap
(EEG, 1957, sinds 1993 de Europese Gemeenschap genoemd). Onder het regime van de
Europese Gemeenschappen (EG) valt de Economische en Monetaire Unie (EMU). Hieraan
doen vooralsnog elf van de vijftien EU-landen mee.
De EG vormen thans een van drie 'pijlers' van de Europese Unie. De andere twee pijlers zijn
de intergouvernementele samenwerking (samenwerking waarbij lidstaten niet of nauwelijks
soevereiniteit hebben overgedragen) in het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheids-
beleid en op het gebied van politie en strafrecht. Bij het laatste gaat het om samenwerking op
gebieden als drugs- en fraudebestrijding, strafzaken en douaneaangelegenheden. Onderdeel
hiervan is de samenwerking met de Europese politiedienst Europol om de bestrijding van
zware criminaliteit te coördineren.
In tegenstelling tot de EG bezit de EU geen rechtspersoonlijkheid. Ook als het formeel om de
EG gaat, wordt er tegenwoordig echter veelal over de EU gesproken. Hierna volgt een over-
zicht van de belangrijkste EU-instellingen.

Europese Commissie (EC) 
De Europese Commissie heeft twintig leden.3 Zij worden geacht onafhankelijk van de nationale
overheden te functioneren. Elk lid heeft een eigen terrein, maar de EC neemt haar besluiten
als college bij meerderheid. Voor de beleidsterreinen van de EG heeft de Commissie als enige
het initiatief voor nieuwe wetgeving, voor de twee intergouvernementele pijlers mede-initiatief-
recht. De EC is ook het uitvoerende orgaan voor de EG. De Commissie handhaaft het mede-
dingingsregime in de lidstaten en ziet erop toe dat de lidstaten zich houden aan de afspraken
en gemeenschappelijke regels. Ze kan een lidstaat die in gebreke is gebleven verzoeken maat-
regelen te nemen en als die uitblijven kan ze een zaak aanhangig maken bij het Hof. De
Commissie moet aan het Parlement verantwoording afleggen. Ook de samenstelling van de
EC is thans afhankelijk van parlementaire goedkeuring (zie verderop).
De EC vergadert in principe elke week. Ze wordt in haar werk bijgestaan door een eigen 
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ambtenarenapparaat, hoofdzakelijk georganiseerd in directoraten-generaal. Deze zijn te ver-
gelijken met de nationale ministeries. Er werken ruim 15.000 ambtenaren, waarvan 12% zich
met vertaalwerk bezighoudt.4

Raad van de Europese Unie (Raad van Ministers)
De Raad neemt de beslissingen van de EU. Dat gebeurt op basis van voorstellen van de
Commissie en steeds meer samen met het Parlement. Bij algemene politieke kwesties bestaat
de Raad uit de ministers van Buitenlandse Zaken (de 'Algemene Raad'), in andere gevallen uit
de ministers die verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende onderwerp. Veel besluiten kun-
nen worden genomen met een (gekwalificeerde) meerderheid.5 Het voorzitterschap rouleert
met periodes van zes maanden. In de tweede helft van 2000 is Frankrijk voorzitter, in de eerste
helft van 2001 Zweden, in de tweede helft België, in de eerste helft van 2002 Spanje. Onder
de eigenlijk Raad van Ministers bevindt zich Coreper, het Comité van permanente vertegen-
woordigers oftewel van de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU, en daaronder een groot
aantal meer of minder permanente werkgroepen met beleidsambtenaren uit de lidstaten. 

Europees Parlement
Het Europees Parlement wordt sinds juni 1979 om de vijf jaar rechtstreeks gekozen via alge-
mene verkiezingen. Sinds 1 januari 1995 telt het Europees Parlement 626 leden (de verdeling
van zetels tussen de lidstaten staat verderop in tabel 4.2). De meeste afgevaardigden maken
deel uit van Europese politieke fracties.6 Met het oog op de aanstaande uitbreidingen van de
EU is in het Verdrag van Amsterdam (1999) het maximale aantal parlementsleden op 700 vast-
gesteld; over de herverdeling van zetels bestaat nog geen overeenstemming. 
Elf plenaire vergaderweken per jaar zijn in Straatsburg. Kleinere zittingen vinden meestal in
Brussel plaats, evenals de vergaderingen van de twintig parlementaire commissies en de poli-
tieke fracties. De meeste ambtenaren zijn werkzaam in Luxemburg. In het werk van het EP
staan drie functies centraal:
- De wetgevende functie. Het Parlement is op verschillende wijzen betrokken bij de

Europese wetgeving, voornamelijk verordeningen (rechtstreeks toepasselijk zoals nationale
wetten) en richtlijnen (uit te werken in nationale wetgeving; zie verder paragraaf 4.3.3).
Wetgeving begint formeel altijd met een voorstel van de Commissie aan de Raad.
Afhankelijk van het beleidsterrein geeft het Parlement advies, heeft het een vetorecht of de
mogelijkheid te amenderen. Standaardprocedure sinds de inwerkingtreding van het Verdrag
van Amsterdam is de 'medewetgevings-' of 'co-decisieprocedure'. Daarmee komen de rech-
ten van het Parlement het dichtst bij die van de Raad van Ministers. Van minder belang is
thans de 'samenwerkingsprocedure', waarbij het Parlement voor het aanbrengen van wijzi-
gingen aangewezen is op medewerking van de Commissie of de Raad van Ministers. Niet
alleen ten aanzien van intergouvernementele pijlers, maar ook op een belangrijk terrein als
de landbouwpolitiek heeft het Parlement slechts adviesrecht.

- De budgettaire functie. Het EP kan de EU-begroting in haar totaal verwerpen en daarmee
dreigend kan ze veranderingen op onderdelen afdwingen. Daarnaast heeft het EP een beperkt
amendementsrecht ten aanzien van niet-verplichte uitgaven.

- De controlefunctie. Het EP kan met een tweederde meerderheid voor een motie van afkeuring
de Commissie naar huis sturen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam
in 1999 moet het Parlement ook akkoord gaan met de benoeming van de voorzitter en de
leden van de Commissie.
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Europese Raad7 (Europese Top) 
De Europese Raad is de bijeenkomst van de regeringsleiders (inclusief de Franse en Finse 
president) van de lidstaten en de voorzitter van de Commissie. Zo'n bijeenkomst is er mini-
maal twee keer per jaar en wel in het land dat op dat moment het voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie bekleedt. Binnen de Europese Raad worden belangrijke politieke kwes-
ties besproken, naast de algemene principes voor het gemeenschappelijk buitenlands en veilig-
heidsbeleid en de afstemming van het economisch beleid van de lidstaten. Op een Top komen
ook steeds meer kwesties aan de orde die te controversieel bleken te zijn voor besluitvorming
via de normale procedures en daarom vragen om intergouvernementele beraadslaging op het
hoogste niveau.

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Het Hof telt vijftien rechters, uit elke lidstaat één. Sinds 1989 is het Hof versterkt met een
Gerecht van Eerste Aanleg, waarin ook vijftien rechters zitting hebben. Het Hof beslist als
twijfel bestaat of genomen maatregelen wel met de verdragsbepalingen overeenstemmen. Elke
lidstaat en iedere direct belanghebbende bij een gemeenschapsmaatregel kan zich tot het Hof
wenden. Het Hof oordeelt bij meerderheid van stemmen en zijn uitspraken zijn voor alle par-
tijen bindend. De nationale justitie moet ervoor zorgen dat de uitspraken van het Hof worden
uitgevoerd. Als zij zelf met het gemeenschapsrecht te maken hebben, kunnen of moeten natio-
nale rechters zich tot het Hof wenden om te vragen om de interpretatie van dat recht. De
nationale rechters moeten de interpretatie van het Hof volgen. Uitspraken van het Hof hebben
vaak directe gevolgen voor burgers en kunnen worden gezien als een belangrijke motor voor
de Europese integratie.

Europese Rekenkamer
Sinds 1977 is er een officiële Europese Rekenkamer met vijftien leden (uit elke lidstaat één)
die voor zes jaar worden benoemd door de Raad. De Rekenkamer houdt zich bezig met de
controle op de ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap en brengt hierover in ieder geval
jaarlijks verslag uit.

Europese Centrale Bank (ECB)
De in Frankfurt gevestigde ECB is de bank van de EMU. Ze is belast met het monetaire beleid
in de 'eurozone' van de elf staten van de vijftien EU-landen die thans de euro invoeren. De
bank is relatief zelfstandig en staat aan het hoofd van het stelsel van centrale banken van de
elf landen. De leiding van de bank is in handen van een zeshoofdige directie en de elf direc-
teuren van de aangesloten nationale centrale banken. De ECB moet over haar beleid rapporteren
aan het Europees Parlement.

Europese Investeringsbank
De in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank (EIB) is bij het Verdrag van Rome
opgericht en bezit een eigen rechtspersoonlijkheid. De bank is geen officiële instelling van de
Unie, maar de lidstaten van de Unie zijn de aandeelhouders. Door het verstrekken van garan-
ties en gunstige leningen voor investeringsprojecten draagt de EIB bij aan een evenwichtige
ontwikkeling van de Europese Unie.

Raadgevende instanties
Er zijn drie raadgevende lichamen die bij bepaalde voorstellen voor wetgeving moeten worden
geraadpleegd. Dit zijn het Economisch en Sociaal Comité (ESC) met 222 leden, afgevaardigd
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door werkgevers-, werknemers- en andere belangenorganisaties, het Comité van de Regio's
met 222 leden die zijn afgevaardigd door lokale en regionale overheden (zie § 4.3.3), en het
Raadgevend Comité van de EGKS met 108 leden. 

4.2.2 Vertrouwdheid met de instellingen 
Tabel 4.1 biedt inzicht in de vertrouwdheid van de Europeanen met de Europese instellingen
en met hun informatiebehoefte op dit terrein. 

Tabel 4.1 Vertrouwdheid met en interesse voor de Europese instellingen, bevolking van 15 jaar en ouder, 1998 en 1999 
(in procenten)

NL B D F IRL L A UK DK FIN S EL I P E
heeft weleens gehoord over ...a

het Europees Parlement 94 96 86 94 92 98 90 86 99 97 97 87 90 91 87
de Europese Commissie 88 92 75 87 86 95 86 76 96 95 93 74 75 82 75
de Europese Centrale Bank 83 64 79 73 73 79 75 64 70 89 78 52 67 63 62
het Europese Hof van 
Justitie 77 75 74 59 69 85 67 63 95 81 75 67 47 56 50
de Raad van Ministers 
van de EU 67 69 60 73 70 82 71 41 76 78 85 67 64 69 65
de Europese Rekenkamer 56 51 64 63 34 70 63 17 24 27 26 37 41 49 46
het Economisch en Sociaal 
Comité 22 26 41 33 41 58 45 24 49 41 21 47 29 43 41
het Comité van de Regio's 
van de EU 12 24 32 26 32 41 41 14 33 33 18 36 29 46 40
zou over de EU:b

- veel meer willen weten 6 11 21 28 21 18 22 22 13 10 30 23 18 27 19
- wel wat meer willen 

weten 50 34 32 44 41 32 30 37 49 53 47 59 61 44 48
vindt de aandacht voor de 
EU onvoldoende op de 
televisiec 49 32 42 35 35 39 35 43 38 25 51 47 53 36 30
idem in het nieuws in de 
dagbladenc 36 28 39 31 34 16 30 38 28 24 45 43 49 37 30
vindt het EU-nieuws in de 
media objectiefd 75 70 72 53 82 72 63 64 65 64 56 49 60 32 59
a 'Ja' in plaats van 'nee' en 'weet niet' in antwoord op de vraag of men weleens iets gehoord heeft over op een toonblad vermelde

instellingen; de volgorde van de instellingen in de tabel komt overeen met de bekendheid, van hoog naar laag, in Nederland (1999).
b Keuze voor 'ik voel echt de behoefte veel meer te weten te komen over de Europese Unie' respectievelijk 'ik zou wel wat meer 

informatie willen hebben over de Europese Unie' in plaats van 'wat mij betreft, ik ben tevreden met wat ik al weet' en 'weet niet' (1998).
c Vindt dat '(veel) te weinig' in plaats van 'precies genoeg' en '(veel) te veel' aandacht wordt besteed aan zaken die de Europese Unie 

betreffen (1998).
d Vindt dat de nationale media 'zeer' of 'tamelijk objectief' in plaats van 'niet zo' en 'helemaal niet objectief' verslag doen over zaken met

betrekking tot de Europese Unie (1998).

Bron: Eurobarometer 50.0 (najaar 1998) en 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

De bekendheid van de instituties vertoont grofweg overal dezelfde volgorde. Parlement en
Commissie zijn alom bekend, de namen van de raadgevende instituties komen, op een enkele
uitzondering na, slechts een minderheid bekend in de oren voor. Opvallend is de relatieve
onbekendheid van de Raad van Ministers, in Nederland met 67% ver achter EP en EC. In feite
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is dit nog steeds het belangrijkste besluitvormende orgaan van de EU, maar vanwege de 
wisselende samenstelling en ontbrekende openbaarheid is het slecht zichtbaar. 
Voor de instellingen die zijn vermeld in tabel 4.1 is in dezelfde enquête ook gevraagd of ze
volgens de ondervraagden een belangrijke rol spelen bij de gang van zaken in de EU. In de
meeste landen worden EP en EC het vaakst van belang geacht; in Duitsland springt de ECB er
als belangrijkste uit, en ook door de Nederlandse en Oostenrijkse respondenten wordt de bank
het meest frequent genoemd.
Bijna overal is er een meerderheid te vinden die meer over de EU zou willen weten, maar
bijna nergens een meerderheid die meer EU-nieuws op de tv of in de krant wil. Over de 
objectiviteit van het nieuws zijn de meeste mensen wel te spreken. Bij dit alles neemt het
Nederlandse publiek geen uitzonderlijke positie in.

4.2.3 Verkiezingen voor het Europees Parlement
Over de taken en positie van het Parlement is in de vorige paragraaf al het nodige gezegd. In deze
paragraaf gaat het om de verkiezingen, de opkomst en de waarderingen van de kiezers.
Verkiezingen voor het EP vinden sinds 1979 eens in de vijf jaar plaats. Iedere Europese burger
heeft kiesrecht, in het land van herkomst of het land van verblijf. Ondanks de afspraak dat de ver-
kiezingen overal volgens dezelfde procedure zouden gaan verlopen, worden nog steeds de natio-
nale kieswetten gevolgd. Dat betekent dat zowel zuiver proportioneel als in combinatie met een
districtenstelsel wordt gestemd, wel of niet met een kiesdrempel, soms met opkomstplicht (België,
Griekenland, Luxemburg en tot 1993 Italië), veelal op zondag, maar soms ook door de week.8
Tabel 4.2 biedt opkomstcijfers voor de Europese verkiezingen. De opkomst is, afgezien van de
landen met opkomstplicht, laag en in de meeste landen is ze in 1999 lager dan in eerdere jaren.
De daling in Nederland, van 58% in 1979 naar 30% in 1999, is echter uitzonderlijk groot. 

Tabel 4.2 Opkomst bij Europese verkiezingen 1979-1999 en representatie in Europees Parlement en Raad van Ministers in 1999
opkomst Europees Parlement (%)                Europees Parlement    Raad van Ministers

1.000 1.000
inwoners/ inwoners/

1979 1984 1989 1994 1999 zetels zetel stemmen stem
Nederland (NL) 58 51 48 36 30 31 512 5 3.173
overig West- en Midden-Europa

België (B) 92 92 91 91 90 25 409 5 2.047
Duitsland (D) 66 57 62 60 45 99 830 10 8.215
Frankrijk (F) 61 57 49 53 47 87 681 10 5.922
Ierland (IRL) 64 48 68 44 51 15 252 3 1.262
Luxemburg (L) 89 89 87 89 86 6 72 2 870
Oostenrijk (A) . . . . 49 21 385 4 2.023

Verenigd Koninkrijk (UK) 32 33 36 36 23 87 685 10 5.963
Noord-Europa

Denemarken (DK) 48 52 46 53 50 16 333 3 1.777
Finland (FIN) . . . . 30 16 323 3 1.724
Zweden (S) . . . . 38 22 403 4 2.215

Zuid-Europa
Griekenland (EL) . 77 80 71 70 25 422 5 2.108
Italië (I) 85 83 81 75 71 87 663 10 5.770
Portugal (P) . . 51 36 40 25 400 5 2.000
Spanje (E) . . 55 59 64 64 616 8 4.929

totaal 626 601 87 4.328
Bron: Verkiezingsstatistieken en uit hoofdstuk 2, tabel 2.1 de bevolkingsomvang 
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Bij de verklaring van de lage opkomst wordt in de politicologische literatuur (Blondel et al.
1998; Van der Eijk 1999) gewezen op de onbekendheid van het electoraat met wat er speelt in
de Europese politiek, laat staan met wat de posities van de politieke partijen daarin zijn. De
nationale partijen, die de kandidaten stellen, hebben in het algemeen ook helemaal geen
belang bij een sterke profilering met Europese kwesties. Voor de kiezers zijn de kandidaten
vaak onbekend en de fracties waarvan zij deel zullen uitmaken en de wijze waarop zij van
invloed zouden kunnen zijn op de besluitvorming in de EU zal voor het overgrote deel van het
electoraat volstrekt duister zijn. Europese verkiezingen zijn bij uitstek 'tweederangs' nationale
verkiezingen. Weinig kiezers zal het gaan om de verdeling van de macht in het te kiezen
orgaan. Een stem gaan uitbrengen heeft eerder een expressieve functie: men toont zijn loyaliteit
voor een partij, geeft een signaal af aan de landelijke politiek of geeft uiting aan kritiek door
een protestpartij te ondersteunen.
Waar de EU een politieke kwestie is en partijen zich wel profileren met standpunten over
Europa, is de opkomst niet zonder meer hoger: in Denemarken is betrokkenheid waarschijnlijk
wel gestimuleerd door referenda en de daaraan gekoppelde brede maatschappelijke discussie
in het begin van de jaren negentig, maar in het Verenigd Koninkrijk gaat een nog steeds 
omstreden EU-lidmaatschap in 1999 gepaard met een all-time low in opkomst.
Op individueel niveau is het belang van opvattingen over de Europese integratie voor de
geneigdheid om te gaan stemmen ook niet evident. Vertrouwen in de Europese instellingen en
de voorkeur voor een grotere rol voor het EP gaan wel gepaard met een grotere opkomstkans
(Blondel et al. 1998; EC 2000: 82-83), maar het is bepaald niet zo dat de kiesgerechtigde door
enthousiasme voor of afkeer van de integratie naar de stembus wordt gedreven (Van der Eijk
1999: 42). Voor de respondenten van de enquête Eurobarometer 52 van najaar 1999 die zeiden
dat ze hadden gestemd bij de EP-verkiezingen van juni, was 'burgerplicht' verreweg de belang-
rijkste reden geweest (EC 2000: 85).

Tabel 4.2 biedt ook gegevens over de representativiteit van het EP, evenals die van de eerder
behandelde Europese Raad. De afwijking van het one man, one vote-principe is aanzienlijk.
Kunnen in Luxemburg elke 72.000 inwoners zich vertegenwoordigd weten door een
Europarlementariër, in Duitsland moeten maar liefst 830.000 bewoners het met een parlemen-
tariër doen. De verhoudingen in de Raad van Ministers liggen anders, maar niet minder
scheef. Soms worden de beide instituties samen wel beschouwd als een tweekamerstelsel, met
het EP als volksvertegenwoordiging (de Bundestag in het federale Duitsland) en de Raad als
vertegenwoordiging van de lidstaten (de Bundesrat). Voor het Europees Parlement zou men
dan een proportionele vertegenwoordiging moeten wensen. Dat zou voor Nederland thans
grofweg neerkomen op het inleveren van 5 van de 31 zetels. Los van de afspraak over de
maximale omvang van het EP van 700 zetels, is de zetelverdeling thans aan de orde, omdat
een uitbreiding met kleinere staten, gegeven de oververtegenwoordiging daarvan in het EP,
gemakkelijk kan leiden tot een situatie waarin achter de meerderheid van het EP geen meer-
derheid van de bevolking van de lidstaten meer staat (Giering et al. 1999). Om dat te vermijden
is ofwel een aanpassing van de stemverhoudingen nodig of zouden meerderheden bij stem-
mingen gekwalificeerd moeten worden in die zin dat ze ook een meerderheid van de bevol-
king van de EU representeren.
Het Parlement is in de media regelmatig onderwerp van kritisch commentaar, zowel vanwege
zijn beperkte competenties alsook vanwege zijn inefficiëntie (o.a. het gereis tussen Straatsburg
en Brussel) en verspilling of zelfs misbruik van publieke middelen (o.a. onverantwoorde
declaraties). Daartegenover wordt gesteld dat het Parlement werk maakt van de versobering
van de eigen arbeidsvoorwaarden en ook steeds meer bevoegdheden en macht heeft; een
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belangrijk wapenfeit in dit verband is het aftreden begin 1999 van de EC naar aanleiding van
nepotisme en mismanagement van enkele commissarissen, met het vooruitzicht op een zeer
negatieve parlementaire beoordeling en wellicht zelfs een motie van wantrouwen met tweederde
meerderheid (zie o.a. Van Schendelen 1999). In de plaats van een overzicht van argumenten
pro en contra het Europees Parlement in de literatuur, wordt in tabel 4.3 een vergelijking
gepresenteerd van opvattingen ten aanzien van het EP in de bevolking van de vijftien landen. 

Tabel 4.3 Opvattingen over het Europees Parlement, bevolking van 15 jaar en ouder, 1998 (in procenten)
NL B D F IRL L A UK DK FIN S EL I P E

oordeel over rol van het 
EP in de EU:a

- (zeer) belangrijke rol 56 52 55 56 62 73 54 51 54 62 50 65 59 56 53
- minder/geen belangrijke rol 36 29 28 26 9 20 26 20 36 24 22 13 17 20 17
gewenste verandering van 
die rol:b

- een belangrijkere rol 58 43 38 47 29 51 34 31 35 39 34 61 54 51 48
- een minder belangrijke rol 8 8 12 9 5 13 13 16 20 18 13 6 3 3 2
vindt behartiging belangen 
door EP:c

- zeer/tamelijk goed 45 35 37 34 61 61 37 40 39 37 23 31 40 28 33
- zeer/tamelijk slecht 31 40 29 41 11 24 29 28 41 51 40 50 24 36 26
a Oordelen over de rol 'in het leven van de EU'; 'weet niet' is het complementaire antwoord.
b Gevraagd wordt om een keuze tussen belangrijker of minder belangrijk; 'weet niet' en de spontane reactie dat men geen verandering

wenst zijn de complementaire antwoorden.
c Opvattingen over hoe het EP 'opkomt voor uw belangen als Europees burger'; 'weet niet' is het complementaire antwoord.

Bron: Eurobarometer 49.0 (voorjaar 1998), gewogen resultaten

Tussen 50% (Zweden) en 73% (Luxemburg) van de Europese burgers vindt in het voorjaar
van 1998 dat het Europees Parlement een grote rol speelt in het leven van de Europese Unie.
Door de EC (2000: 81) gerapporteerde cijfers voor eind 1999 laten zien dat de Zweden en de
Portugezen inmiddels meer belang zijn gaan toekennen aan het EP en vooral de Nederlanders
minder. In tabel 4.3 zou tussen 29% (Ierland) en 61% (Griekenland) de rol van het Parlement
graag groter zien, en tussen 11% (Ierland) en 51% (Finland) is ontevreden over de wijze waar-
op het Parlement zijn of haar belangen als Europese burger behartigt. De Nederlandse onder-
vraagden in dit onderzoek van 1998 nemen geen extreme posities in, zij het dat de wens om
het Parlement een grotere rol te geven vrij sterk is. De extreem lage opkomst in ons land bij
de EP-verkiezingen een jaar later (tabel 4.2) is echter niet simpelweg uit onvrede te verklaren:
het aandeel burgers dat positief gestemd is over de behartiging van belangen door het
Parlement is anderhalf maal zo groot als het aandeel dat de moeite neemt om te gaan stemmen.
De beoordeling van het Parlement in reactie op enquêtevragen gaat waarschijnlijk gepaard met
een flinke dosis onverschilligheid. Voor de meer geïnvolveerden in de Europese politiek blijft
het een merkwaardig fenomeen dat hoe belangrijker Europa wordt en hoe meer bevoegdheden
het Europees Parlement krijgt, hoe minder de burgers geïnteresseerd zijn (vgl. Van Schendelen
1999; Pijpers 1999). Op de betrokkenheid van burgers en hun organisaties bij de Europese
eenwording wordt in het volgende hoofdstuk verder ingegaan.
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4.3 De Europese Unie en Nederland: bestuur en beleid9

4.3.1 De bestuurlijke effecten van de Europese integratie na 1990
In de jaren negentig van de vorige eeuw bevond Europa zich in een volstrekt andere geopoli-
tieke situatie dan in de decennia daarvoor. Dat was natuurlijk allereerst het gevolg van de
ineenstorting van het communistische systeem in het oostelijke deel van Europa en de Sovjet-
Unie, met de val van de Berlijnse muur in 1989 als symbolisch hoogtepunt. Europa was ver-
lost van de opdeling in invloedssferen en de beknelling tussen de twee supermachten uit de
Koude Oorlog. De door vrijwel niemand voorziene snelheid waarmee deze ontwikkelingen
zich hebben voorgedaan, betekende dat vele bovennationale instituties plotseling voor de
opgave stonden om hun positie te herdefiniëren. Dat gold niet alleen voor militaire organisaties
als de NAVO, maar ook voor een economisch en politiek verband als de EU. Nieuwe toekomst-
mogelijkheden en keuzen drongen zich aan de EU en de lidstaten op. Met de landen uit de
oostelijke delen van Europa konden opnieuw economische en politieke betrekkingen worden
aangeknoopt. Dat die nieuwe vrijheid overigens niet alleen een zegen was, maar ook een
zware last met zich meebracht, is vooral duidelijk geworden in de achtereenvolgende politieke
crises in voormalig Joegoslavië.
Het einde van de Koude Oorlog betekende zeker een impuls voor de Europese integratie in de
vorm van de uitbreiding van de EU. In 1995 is het aantal EU-leden gekomen op vijftien, en
zijn in het westelijk deel van Europa van de landen met een omvang van enige betekenis
alleen Noorwegen en Zwitserland buiten de EU gebleven. Ondertussen hebben echter met
name de landen uit het voormalige Oostblok en uit het Middellandse-Zeegebied te kennen
gegeven tot de EU toe te willen treden. Daarnaast is door de Duitse eenwording het grond-
gebied van de voormalige DDR aan de EU toegevoegd. 
Deze nieuwe situatie heeft de EU voor enkele keuzen en dilemma's geplaatst die voorheen
nauwelijks aan de orde waren. Ten eerste drong door het grote aantal aanvragen voor een lid-
maatschap van de EU zich de vraag op naar de identiteit van de EU. Is de EU vooral een
gemeenschappelijke markt, waarop zoveel mogelijk kramen welkom zijn mits ze zich maar
aan de spelregels van de Brusselse marktmeester houden, of is voor de EU een hogere mate
van culturele en politieke homogeniteit gewenst? Dit dilemma verbergt twee verschillende
visies op de wereldorde van na de Koude Oorlog, die zijn verwoord in enkele maatgevende
bijdragen aan de politieke theorie in de jaren negentig. Bij de beoordeling van de aanvragen
voor het lidmaatschap zou een moderniseringsperspectief als dat van Francis Fukuyama (1992)
kunnen worden gehanteerd, die een mondiale groei ziet van het aantal liberale en democratische
markteconomieën. Dan zou het lidmaatschap voor alle daarvoor in aanmerking komende lan-
den in de regio kunnen dienen als steun in de rug bij de modernisering. Hiertegenover staat
het wereldbeeld van Samuel Huntington (1996), die het Europese-beschavingsgebied daar laat
ophouden waar de invloedssferen van de oosters-orthodoxe christenen en de islam beginnen.
In dat geval zouden er aan de uitbreiding duidelijke grenzen zijn, die bepaald worden door
gezamenlijke culturele en politieke waarden. Met niet minder dan dertien kandidaat-leden die
in de wachtkamer zijn toegelaten, waaronder inmiddels ook Turkije, lijkt definitief te zijn
gekozen voor het eerstgenoemde perspectief. 
Ten tweede heeft de voorziene uitbreiding met een groot aantal nieuwe leden de EU gecon-
fronteerd met de eigen politiek-bestuurlijke en organisatorische manco's.
Besluitvormingsprocedures, politieke sturing en democratische verantwoordingssystemen, die
totstandkwamen voor een beperkt aantal lidstaten, voldoen niet meer bij een aantal van tussen
de 25 en 30 lidstaten. Inmiddels zijn op verzoek van zowel de EU zelf als van de Nederlandse
regering adviezen over de hervorming van de EU uitgebracht (commissie-Dehaene 1999; AIV
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2000). Beide adviezen bekommeren zich vooral om de aanpassingen in de instuties en besluit-
vormingsprocedures die nodig zijn om de EU na een eventuele uitbreiding goed te laten func-
tioneren. Daarnaast komt ook het politieke draagvlak van de EU-instellingen aan de orde. Een
opvallend element in het advies aan de Nederlandse regering is het pleidooi voor de invoering
van een bicameraal systeem op de lange termijn, bestaand uit een rechtstreeks gekozen parle-
ment en een 'landenkamer', waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. 

Ook binnen de EU zelf is in de jaren negentig het integratieproces geïntensiveerd. Op het eco-
nomisch en monetair terrein werd dat zichtbaar in de totstandkoming van de 'interne markt' in
1992 en de overdracht van de nationale monetaire bevoegdheden aan de Europese Centrale
Bank in 1999, die gepaard ging met de lancering van de euro als nieuwe munteenheid van de
EU. Met name de liberalisering die de vorming van de interne markt met zich meebracht in
economische sectoren die voorheen werden afgeschermd door nationale barrières heeft de her-
vorming van de publieke sector in de lidstaten versneld. Die ontwikkelingen komen aan de
orde in paragraaf 4.4.2. 
De bevordering van de interne markt en het mededingingsbeleid is een belangrijk onderdeel
van het EU-beleid dat behoort tot de eerste pijler (§ 4.2.1). De besluitvorming in de eerste 
pijler is bovenstatelijk, hetgeen inhoudt dat het beleid wordt gemaakt door de Europese
Commissie, het Europees Parlement en Raad van de Europese Unie en dat meerderheids-
besluiten mogelijk zijn. In de andere twee pijlers is de besluitvorming in beginsel intergouver-
nementeel, en vereist zij derhalve de instemming van de regeringen van alle lidstaten. De
komende jaren zal in dit verband zeker veel aandacht uitgaan naar de discussie over de nood-
zaak en organisatie van een Europese militaire interventiemacht (Brands 2000).

In de Europese integratie van de laatste decennia waren beurtelings de bovenstatelijke en de inter-
gouvernementele elementen dominant. Waar jarenlang de bovenstatelijke instanties van de EU in
opmars leken te zijn, is er nu sprake van een heropleving van de 'intergouvernementele' invulling
van de Europese integratie. De toegenomen frequentie en importantie van de bijeenkomsten van
regeringsleiders van de lidstaten zijn daarvoor een indicatie. Die heropleving heeft enkele oorzaken.
Ten eerste werden de duidelijke zwakten zichtbaar in het functioneren van de bovenstatelijke
Commissie in de periode nadat een van haar grote werken, de totstandbrenging van de interne
markt, was afgerond. Ten tweede was er met het aantreden van de regering-Blair in Groot-
Brittannië een coöperatiever intergouvernementeel klimaat ontstaan, waardoor nieuwe afspraken
tussen de regeringen in de EU mogelijk waren. Bovendien biedt het intergouvernementele Europa
een aantrekkelijk perspectief voor de Europese integratie, vanwege de voortdurende legitimiteits-
problemen van de bovenstatelijke Europese Commissie en het Europees Parlement (Economist
1999).
Het onderscheid tussen bovenstatelijk en intergouvernementeel is vooral van toepassing op de
besluitvormingsprocedures. Bij de beleidsadvisering en -uitvoering door het ambtelijk apparaat is
er sprake van een veel grotere mate van vervlechting. Dat blijkt uit het feit dat zowel de Raad als
de Commissie zich omringd weet door advies-, expert- en werkgroepen op allerlei gebied. De
Commissie telt ongeveer 400 van deze groepen, de Raad ongeveer 250 (Schaefer 1996). Door deze
opzet zijn grote netwerken ontstaan van beleids- en technische specialisten. Deze netwerken zijn
een teken van de toegenomen vervlechting van de nationale en de Europese bestuurslagen. Daarbij
komt nog de tendens dat ook de subnationale overheden niet meer alleen via hun nationale over-
heid betrokken zijn bij de EU, maar steeds vaker de Europese instanties direct proberen te benade-
ren. Ook zij zijn deel geworden van de netwerken van de Europese beleidsvorming. Die ontwikke-
ling komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde. 
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4.3.2 Beleid en beleidsinstrumenten van de EU
In vergelijking met het beleid van de nationale overheden in de lidstaten wordt het beleid van
de EU gekenmerkt door een zeer sterke nadruk op regulering, al zijn er ook wel enkele subsi-
diestromen. Ondanks een stijging van het budget van de EU zijn de financiële middelen in
vergelijking met die van de nationale overheden beperkt. Het totale bedrag van de begroting
van de EU beweegt zich sinds het begin van de jaren negentig tussen de 2% en 3% van de
nationale begrotingen van de lidstaten. Het grootste bedrag van de EU-begroting gaat nog
steeds op aan het landbouwbeleid, op de voet gevolgd door het structuurbeleid, het beleid dat
is gericht op de vermindering van de verschillen tussen regio's en groepen. De landbouw-
uitgaven verliezen langzamerhand relatief aan belang ten gunste van het structuurbeleid. 
Regelgeving vormt echter de kern van het EU-beleid. De belangrijkste rechtsinstrumenten zijn
de verordening en de richtlijn. Een verordening is algemeen toepasbaar, heeft directe werking
en is te vergelijken met een wet. Een richtlijn daarentegen dient te worden omgezet in het
recht van de lidstaten en wordt vervolgens door de bevoegde organen uitgevoerd als ware het
nationaal recht. Dit is bijvoorbeeld het geval op het gebied van het milieu en de interne markt.
Het totaal aan Europese regelgeving, ook wel het acquis communautaire genoemd, bedraagt
zo'n 85.000 bladzijden. Jaarlijks worden door de Raad (soms in samenwerking met het
Parlement) zo'n 400 tot 500 wetsvoorstellen aangenomen, terwijl de Commissie 6.000 tot
7.000 maatregelen neemt (Schaefer 1996). Het Europese recht heeft voorrang boven het natio-
nale recht en het aantal beleidsterreinen waarop Europees recht van toepassing is, is alleen
maar toegenomen. 

Het grootste deel van de wetgeving heeft een beleids- en bestuurstechnisch karakter en is
daardoor niet direct op de burgers van Europa gericht (terwijl deze overigens wel dikwijls met
de gevolgen van die wetgeving te maken krijgen). Er zijn uitzonderingen. Voor de landen die
deelnemen aan het verdrag van Schengen zijn sinds 1995 de interne paspoortcontroles verval-
len. Daarnaast is het 'Europese burgerschap' ingesteld, waardoor Europese burgers die in een
andere lidstaat wonen de mogelijkheid hebben bij lokale verkiezingen te stemmen en gekozen
te worden in de gemeente waar ze woonachtig zijn. Nieuw is ook dat men in een ander EU-
land dan waarvan men ingezetene is het recht heeft om kandidaat te zijn en te stemmen voor
het Europees Parlement. Merkbaar voor de burger in zijn rol als consument zijn ook de effec-
ten van het Europese mededingingsbeleid, dat onder meer tot doel heeft onderlinge prijs-
afspraken tegen te gaan. Met name op het gebied van de telecommunicatie heeft dit beleid tot
soms aanzienlijke prijsdalingen geleid (Buddingh' 2000: 12). De Europese regelgeving heeft
bovendien geleid tot de oprichting van onafhankelijke toezichtsorganen op deze geliberaliseerde
markten.
De EU heeft duidelijk effect op de nationale beleidsvrijheid. Uit een in 1996 door Philippe
Schmitter gemaakt overzicht van de invloed van de EU en van de nationale overheden op
diverse beleidsterreinen blijkt dat de Europese invloed in de loop der jaren doorgaans is
gegroeid. Alhoewel dit soort overzichten met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnter-
preteerd vanwege mogelijke verschillen tussen formele bevoegdheden en daadwerkelijke
invloed, wordt wel duidelijk dat er slechts zelden sprake is van een afname van de Europese
invloed ten gunste van de nationale beleidsvrijheid. Vanouds was er al veel invloed van
Europa op terreinen als de landbouw en de handelsbetrekkingen, maar ook de invloed op justitie,
arbeid, milieubeleid en regionaal beleid is toegenomen. Slechts op enkele onderdelen van het
economisch en sociaal beleid en het onderwijsbeleid lijkt het subsidiariteitsprincipe te hebben
geleid tot een lichte mate van omgekering van deze trend (Schmitter 1996: 125-126). 
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Ook terreinen die niet binnen het domein van de EU vallen worden soms toch indirect beïn-
vloed, zoals via interne-marktwetgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorgsector; deze
behoort zelf niet tot het domein van het EU-beleid, maar de verzekeringsmaatschappijen ten
dele wél. Op gebieden waar geen Europees beleid bestaat, zijn de lidstaten elkaar sterker in de
gaten gaan houden en bedrijven ze soms beleidsconcurrentie, bijvoorbeeld op het vlak van de
directe belastingen. Dat leidt dan op zijn beurt bij tijd en wijle weer tot de roep om tot harmo-
nisatie te komen op Europees niveau, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de vennootschaps-
belasting of de bronbelasting op spaartegoeden. 

4.3.3 De EU en de Nederlandse beleidscoördinatie
In het begin van de jaren negentig waren er veel klachten over de behartiging van de
Nederlandse belangen in Europa. Een van de redenen hiervoor was dat Nederland nog in
hoofdlijnen het coördinatiesysteem had dat was ingericht in de jaren vijftig, al was de coördi-
nerende rol van het ministerie van Economische Zaken ondertussen overgenomen door
Buitenlandse Zaken (Moquette 1993). De situatie was echter inmiddels sterk veranderd.
Nieuwe lidstaten waren toegetreden, waardoor Nederland met meer andere landen moest
wedijveren. Verder was de regel van de unanieme besluitvorming deels vervangen door gewo-
gen meerderheidsbeslissingen en waren bijna alle ministeries betrokken geraakt in het integra-
tieproces. Met een gewogen stemverhouding wordt beïnvloeding in eerdere fases steeds
belangrijker en daarmee een vroegtijdige uitwisseling van informatie en standpunten nodig.
De Nederlandse coördinatie was echter vooral gericht op de uiteindelijke besluitvorming in de
Raad. Daarnaast was er een gebrek aan kennis over de consequenties van het Europees recht
en beleid. De achterstand in de eerste helft van de jaren negentig bij de implementatie van
Europese wetgeving, de Securitel-affaire en andere fricties illustreerden de gevolgen hiervan
(TK 1998/1999: 2).
Binnen de Nederlandse overheid zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de
afstemming te versterken en om het nationale beleid te toetsen aan de vereisten van de EU.
Met dit doel werden onder meer de werkgroep Beoordeling nieuwe commissievoorstellen
(BNC) en de Interdepartementale commissie Europees recht (ICER) opgericht. Daarnaast is de
onderlinge beleidsafstemming tussen departementen verbeterd en het besef van onderlinge
afhankelijkheid gegroeid. Dat laatste komt mede doordat in het verleden in enkele gevallen de
departementale Alleingang in Europa tot problemen in de besluitvorming van het kabinet heeft
geleid.
Het precieze karakter van de aanpassingen in de beleidscoördinatie is wat moeilijk te duiden.
Op het eerste gezicht lijkt een spreiding binnen de rijksoverheid en binnen de departementen
te hebben plaatsgevonden. De verantwoordelijkheden voor Europese zaken zijn verschoven
van Buitenlandse Zaken naar de vakministeries en van Europese afdelingen naar sectordirec-
ties binnen de ministeries. Tegelijkertijd is er een trend om de coördinerende rol van de minis-
teries van Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken te versterken. Er is dus sprake van zowel
centralisatie als spreiding, hetgeen het gevolg is van een sterke toename van het aantal bij de
EU betrokken ambtelijke eenheden. Wat zichtbaar is geworden, is een ontwikkeling om onder-
werpen zoveel mogelijk op de lagere niveaus te behandelen, maar met behoud van de centrale
politieke en bestuurlijke regie (Schout 1999). Dat verschijnsel is ook bij de bovennationale en
de subnationale overheden vast te stellen, waardoor het is te beschouwen als een wezensken-
merk van het ontstane meerlagige Europese bestuursmodel.
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De aandacht voor de gevolgen van het EU-beleid voor het subnationaal bestuur is gegroeid,
zowel bij de rijksoverheid als bij de gemeenten en provincies zelf. Door de rijksoverheid is
een inventarisatie gemaakt van communautaire verplichtingen van de subnationale overheden,
en is naar aanleiding van een advies van de Raad voor het openbaar bestuur voorgesteld de
betrokkenheid van de subnationale overheden bij de Europese agenda van de rijksoverheid te
formaliseren (ROB 1998; ICCAW 1999). 
De Europese Unie doet haar invloed gelden in het dagelijks functioneren van de Nederlandse
provincies en gemeenten. Deze zijn voornamelijk verantwoordelijk voor een correcte uitvoering
van Europees beleid en voor het respecteren van Europese regelgeving. In hun verantwoorde-
lijkheden dient een onderscheid te worden gemaakt tussen algemene en specifieke verplichtin-
gen (Besselink en Widdershoven 1998). Algemene verplichtingen zijn de naleving van alge-
mene regelgeving over het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, evenals
de naleving van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun en openbare aanbeste-
dingen. Specifieke verplichtingen zijn bijvoorbeeld te vinden in de rol die de provincies spelen
bij de uitvoering van het Europese milieubeleid en het Europese regionale beleid. Vanwege de
groeiende betrokkenheid van subnationale overheden bij EU-beleid heeft de Algemene
Rekenkamer voorgesteld haar controlebevoegdheden uit te breiden tot de EU-uitgaven van
gemeenten en provincies.
Ook de Nederlandse gemeentelijke en provinciale overheden zelf oriënteren zich steeds meer
op de Europese Unie. Die oriëntatie krijgt vooral gestalte langs de weg van de officiële verte-
genwoordiging in het Comité van de Regio's, het platform binnen de EU voor het subnationale
bestuur in de lidstaten. Nederland heeft twaalf vertegenwoordigers in het Comité van de
Regio's, dat in totaal 222 zetels telt. Zes zetels worden bezet door provinciale vertegen-
woordigers (vijf gedeputeerden, één Commissaris van de Koningin tevens voorzitter van de
Nederlandse delegatie) en zes zetels door gemeentelijke vertegenwoordigers (burgemeesters
en wethouders). Daarnaast zijn er zes plaatsvervangende leden van zowel de provincies als de
gemeenten. Alle Nederlandse provincies zijn daardoor betrokken bij het Comité. De bevoegd-
heid van het Comité van de Regio's is overigens vooralsnog beperkt tot het adviseren op
nauwkeurig omschreven beleidsterreinen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg hebben al sinds
langere tijd een Europa-coördinator. In elke provincie is een coördinator verantwoordelijk
voor Europese zaken. Alle provincies zijn sinds kort op landsdeelniveau vertegenwoordigd in
het Brusselse regionale lobbycircuit en gevestigd in het Huis van de Nederlandse Provinciën.
Vele nationale verenigingen van gemeenten uit Noordwest- en Midden-Europa zijn inmiddels
in Brussel gevestigd. De Zuid-Europese verenigingen laten de vertegenwoordiging doorgaans
in handen van de officiële Raad der Europese gemeenten en regio's. In sommige gevallen blijft
het niet bij de vertegenwoordiging via gezamenlijke organisaties. Een telling uit het midden
van de jaren negentig wees uit dat indertijd al zestig individuele steden en regio's een vertegen-
woordiging in Brussel bezaten (Ercole et al. 1997: 231). Ook de gemeente Amsterdam heeft
inmiddels een vertegenwoordiger in Brussel gestationeerd. 
Naast deze direct met het Brusselse circuit verbonden activiteiten is er tevens een groei van
het aantal grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen regio's en steden, waarbij
onderlinge informatie-uitwisseling en beleidsontwikkeling vooropstaat. Een van de meest 
succesvolle verbanden is het 'Eurocities'-initiatief, dat in 1986 in Rotterdam met zes steden
van start ging. Dat initiatief bestaat inmiddels uit 95 steden, waaronder de vier grote steden in
de Randstad en Eindhoven. Ook een aantal steden uit kandidaat-leden van de EU maken
inmiddels deel uit van Eurocities (Eurocities 2000). Het secretariaat van Eurocities is inmiddels
in Brussel gevestigd, mede met het oog op de bevordering van een Europees stedelijk beleid.
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Indien de voorzichtige aanzet tot een gezamenlijk Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief,
in 1999 vastgelegd in een document van de Europese Commissie met deze titel (EROP 1999),
in de toekomst verder zal worden doorgezet, dan zal het belang van de stedelijke en regionale
samenwerkingsverbanden in relatie tot de EU alleen maar toenemen. 

4.3.4 De Europese integratie in debat
Wie de gevolgen van de Europese integratie voor de nationale staten in beeld wil krijgen, stuit
al snel op het probleem dat er meer factoren in het spel zijn dan de EU en de lidstaten.
Immers, ook de economische en culturele globalisering, de toenemende mobiliteit van mens
en kapitaal en de snelle technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop
de nationale staat zijn taken kan uitoefenen en maatschappelijke ontwikkelingen kan sturen.
De veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen tussen de EU en de lidstaten zijn niet van
deze ontwikkelingen te isoleren. Het is dikwijls niet precies uit te maken of verminderde sturing-
mogelijkheden van een nationale overheid op een bepaald maatschappelijk terrein nu wordt
veroorzaakt door de Europese integratie of door andere ontwikkelingen. Het is zeer wel moge-
lijk dat de monetaire sturingsmiddelen van de lidstaten door de economische globalisering ook
sterk zouden zijn ingeperkt als de nationale bevoegdheden op dit terrein niet aan de Europese
Centrale Bank waren toegevallen. 
Om soortgelijke redenen zien sommigen een overdracht van bevoegdheden naar het hogere
schaalniveau van de EU zelfs als de enige manier om kwestbare delen van het publieke
domein als zodanig te beschermen. Zouden de sturingsmogelijkheden bij de nationale staten
zijn gebleven, dan zouden zij een lege huls zijn geworden. Die positie staat haaks op de
mening van degenen die vinden dat alles wat de EU er aan bevoegdheden bijkrijgt, de nationale
soevereiniteit vermindert. Dit is een standpunt dat niet alleen wordt aangetroffen bij conserva-
tieve eurosceptici, maar dat ook ter linkerzijde een zekere voedingsbodem heeft in de vrees
voor afbraak van de binnen de verzorgingsstaat opgebouwde sociale verworvenheden. In termen
van een strikt juridisch begrip van soevereiniteit is dit standpunt juist: elke overdracht van
bevoegdheden aan een bovennationale organisatie is een vermindering van de nationale soeve-
reiniteit. De vraag is echter in hoeverre dat iets zegt over de feitelijke sturingsmogelijkheden
en machtsverhoudingen ten aanzien van het publieke domein (Rood 1996; Delwaide 1996).
Alhoewel de discussie over de nationale soevereiniteit ook in Nederland weleens opleeft, heeft
zij vooral gespeeld in landen die problemen hadden met de ratificatie van het verdrag van
Maastricht: het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Frankrijk. In de laatste twee landen is
daarover zelfs een referendum gehouden. 
Twijfels over de verdere Europese integratie bij sommige lidstaten wordt dikwijls gezien als
een aanwijzing voor het bestaan van een 'democratisch tekort' in de EU, maar het ontbreken
van een publiek debat over de EU in andere lidstaten kan daarvoor welbeschouwd evenzeer
een indicatie zijn. Een mogelijke oorzaak voor de ervaring van een democratisch tekort is te
vinden in de wijze waarop de Europese integratie vorm heeft gekregen. Zoals de bespreking in
deze paragraaf laat zien, is er een hoge mate van onderlinge vervlechting vast te stellen tussen
het Europese en het nationale bestuursniveau, waaraan ook de subnationale besturen en
samenwerkingsverbanden in toenemende mate deelnemen. Deze horizontale en verticale ver-
vlechtingen hebben geleid tot een toename van het aantal netwerkachtige verbindingen binnen
de EU, die voor burgers weinig doorzichtig zijn. In tegenstelling tot parlementen en regeringen
ontberen deze netwerken een via verkiezingen totstandgekomen legitimiteit. Daarmee wordt
het beeld versterkt dat de Europese Unie in essentie vooral een bureaucratie voor andere
bureaucratieën is, niet geregeerd door politieke visies maar door een gefragmenteerde sectorale
logica (Dehousse 1997). Meer in het algemeen kan worden vastgesteld dat de juridische en
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bestuurlijke integratie in Europa beduidend sneller is gegaan dan de politieke integratie.
Politieke partijen en volksvertegenwoordigingen zijn verhoudingsgewijs minder Europees
georiënteerd dan ministeries en andere bestuurlijke organen (AIV 2000; zie ook paragraaf
4.2.3). Daarin ligt waarschijnlijk een van de kernproblemen van het democratisch functioneren
van de EU. 

4.4 De bestuurlijke stelsels in Europa in vergelijkend perspectief

4.4.1 Het historische patroon: binnenstatelijke homogenisering en tussenstatelijke 
differentiatie
Ondanks de nog immer aanwezige regionale variëteit binnen verschillende landen van de EU
kan veilig worden vastgesteld dat de vorming van nationale staten in Europa van de zestiende
tot de twintigste eeuw heeft geleid tot een grotere mate van homogeniteit binnen landen en
een differentiatie tussen landen. In de woorden van de historicus Charles Tilly (1975: 79):
"(...) the European state-making process minimized the cultural variation within states and
maximized the variation among states." De opkomst van nationale belasting- en voorzienin-
genstelsels in de negentiende en twintigste eeuw zorgde ervoor dat de voorheen vloeiende
grenzen tussen landen scherper werden. De naoorlogse groei van nationale verzorgingsstaten
is te beschouwen als het slotstuk van dit proces. Natuurlijk deelden deze verzorgingsstaten op
een zeer abstract niveau bepaalde uitgangspunten van sociale rechtvaardigheid, maar de orde-
ningsprincipes van de voorzieningen verschilden sterk van land tot land. Een steeds groter
deel van het leven van burgers werd beïnvloed door verzorgingsarrangementen met een
nationaal karakter (De Swaan 1989). Nationaal onderwijs zorgde voor scherpe taalgrenzen,
nationale voorzieningen zorgden voor een relatief gelijke toegang van burgers binnen een
land, maar tevens voor verschillen tussen landen, en ook het openbaar bestuur werd binnen de
nationale staten geüniformeerd. Dat leverde in de naoorlogse periode een grote variëteit aan
stelsels van openbaar bestuur tussen landen op. 
Een van de belangrijkste vragen is nu of het door Tilly vastgestelde historische patroon van
binnenstatelijke homogenisering en tussenstatelijke differentiatie door de huidige politieke en
economische integratie in Europa wordt omgekeerd. Met andere woorden, worden de verschil-
len tussen landen kleiner en die tussen territoriale eenheden van een lager schaalniveau
(regio's, stad/platteland) binnen landen of de EU weer groter? Of is er sprake van een algehele
territoriale homogenisering, waarbij niet alleen de verschillen tussen landen, maar ook die tus-
sen regio's kleiner worden? De effecten van de EU lijken op dit punt tegenstrijdig. Enerzijds is
bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de structuurfondsen erop gericht de regionale verschil-
len binnen Europa kleiner te maken door steun aan economisch achtergebleven gebieden
(Zonneveld en Faludi 1998), anderzijds is het vervagen van de binnengrenzen in de EU aan-
leiding voor regionale en stedelijke besturen om zich veel sterker te profileren. Die profilering
heeft doorgaans tot doel de economische concurrentiepositie van de regio te versterken. Zo
ontstonden talloze grensoverschrijdende regionale samenwerkingsverbanden en is ook in
Nederland de Europese eenwording vaak aangegrepen om versterking van het regionale
bestuur te bepleiten, bijvoorbeeld in de vorm van grootstedelijke agglomeratiebesturen (zie
SCP 1996: 591-593). 
Op dit vraagstuk van homogenisering versus differentiatie in het openbaar bestuur zal in deze
en de volgende paragrafen nader worden teruggekomen. Daarbij zal een onderscheid worden
gemaakt tussen homogenisering in de eigenlijke zin van het woord en convergentie. Van
convergentie zal worden gesproken als de verschillende nationale systemen naar elkaar toe-
groeien, maar wel afzonderlijk blijven bestaan (bijvoorbeeld: het onderwijs in verschillende
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landen gaat meer op elkaar lijken, maar de nationale regelgeving en systematiek blijven in
stand), terwijl van homogenisering wordt gesproken indien er uit verschillende systemen één
systeem ontstaat (uit verschillende nationale telecommunicatiesystemen groeit één Europese
markt). De vraag naar de convergentie en/of homogenisering in de EU en de lidstaten zal in
dit hoofdstuk worden behandeld via de (om)weg van de onderlinge vergelijking van de landen
op één bepaald gebied, dat van de instellingen van het openbaar bestuur. Op welke principes
zijn de bestuurlijke stelsels in Europa gebaseerd en wat zijn de belangrijkste overeenkomsten
en verschillen? Zijn ze meer op elkaar gaan lijken, en als dat zo is, is dan na te gaan in hoe-
verre de EU daarin een rol heeft gespeeld? Deze vragen worden in het hiernavolgende op drie
niveaus besproken. Eerst zal worden gekeken naar de nationale staten, vervolgens naar de
regio's en tenslotte naar de verhouding tussen de centrale en de lokale overheden.

4.4.2 Aanpassing van de staat en de publieke sector door de Europese integratie
Bij de beoordeling van de beleidsmatige integratie van lidstaten in de EU wordt dikwijls een
onderscheid gemaakt tussen negatieve en positieve integratie. Negatieve integratie heeft
betrekking op het wegnemen van obstakels voor het ontstaan van een vrije Europese markt,
zoals tariefmuren, nationale monopolies en restrictieve nationale regels. Positieve integratie
heeft daarentegen betrekking op de internationale harmonisatie van nationale regelgeving en
het tot stand brengen van een interventiemechanisme op een bovennationaal niveau (Scharpf
1999: 45; het onderscheid is overigens afkomstig van Tinbergen). 
De negatieve integratie in Europa bereikte een voorlopig hoogtepunt in de totstandkoming van
de gezamenlijke markt na 1992. De met deze vorm van integratie verbonden thema's van
liberalisering, privatisering, deregulering en hervorming van de publieke sector zijn sterk aan-
wezig geweest op de nationale politieke agenda's van de jaren tachtig en negentig. Omdat
voorheen afgeschermde markten op het gebied van openbaar vervoer, energievoorziening,
telecommunicatie of media steeds meer voor internationale concurrentie werden opengesteld,
nam ook de verwevenheid tussen de Europese landen van de liberaliseringsprogramma's op
deze terreinen toe. Beperking van de collectieve uitgaven vanwege de totstandkoming van de
Monetaire Unie speelde daarbij eveneens een rol. Het is daarom niet verwonderlijk dat binnen
verschillende Europese landen vergelijkbare vormen van liberalisering en aanpassing van het
overheidsapparaat hebben plaatsgevonden. 
Bij de hervormingen van de verzorgingsstaten in Europa is zeker niet alleen sprake van de
invloed van de EU, maar ook van het internationale economische en politieke klimaat.
Privatisering en deregulering heeft immers niet alleen in Europa plaatsgevonden, maar ook in
landen als de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Australië. In vergelijking met de omvang
en radicaliteit van de hervormingen in enkele van deze landen is die in de meeste lidstaten van
de EU zelfs gematigd te noemen. In Europa is het alleen het Verenigd Koninkrijk dat met zijn
privatisering vergelijkbaar is met de Angelsaksische landen buiten de EU.

In het hoofdstuk 'Openbaar bestuur' van de vorige aflevering van het Sociaal en Cultureel
Rapport is vermeld dat de 'conservatieve revolutie' van Reagan en Thatcher aan het einde van
de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig een grote invloed heeft gehad op het poli-
tieke klimaat in Nederland en andere Europese landen ten aanzien van de omvang van de
publieke sector. Tezamen met de druk die werd uitgeoefend voor de openstelling van delen
van de publieke sector vanwege de totstandkoming van de Europese markt heeft dat in ver-
schillende landen geleid tot een privatiserings-, verzelfstandigings- en dereguleringsgolf. In
deze paragraaf zal een korte impressie worden gegeven van het verloop en de effecten daarvan
in enkele Europese landen, zonder de pretentie van volledigheid. Een uitvoerige beschrijving
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van de deregulering, verzelfstandiging en privatisering in Nederland sinds het begin van de
jaren tachtig zal hier niet worden gegeven. Daarvoor kan worden verwezen naar de eerder-
genoemde vorige aflevering van het SCR uit 1998 (SCP 1998: 191-192, 204-207). Wel zal
Nederland worden gepositioneerd ten opzichte van andere landen.
In de privatisering heeft het Verenigd Koninkrijk in Europa ongetwijfeld vooropgelopen, niet
alleen in de tijd maar zeker ook in de omvang van het programma (Moran en Prosser 1994: 5,
35-49). Met name door de privatisering van een reeks van staatsbedrijven heeft een grote
reductie van het aantal werknemers in de publieke sector plaaatsgevonden. Door deze operatie
verminderde in het Verenigd Koninkrijk het aantal werknemers in de publieke sector tussen
1981 en 1995 met bijna 2 miljoen, waarvan ruim 1,4 miljoen in de sector van de staatsbedrijven
(Goldsmith en Page 1997: 155). Het beeld van de deregulering is wisselend. Weliswaar werden
veel regels aangepast om de concurrentie te vergroten of de arbeidsmarkt flexibeler te maken,
maar het tempo van regelgeving door de Britse regering is tussen 1970 en het begin van de
jaren negentig nauwelijks veranderd (Goldsmith en Page: 164). Dit heeft deels te maken met
het feit dat juist bij liberalisering vaak een preciezere omschrijving van veranwoordelijkheden,
voorwaarden en kwaliteitseisen vereist is. Waar voorheen globale regels voldoende waren
omdat de dienstverlening toch onder directe controle van de overheid plaatsvond, is dat in een
geliberaliseerde markt niet meer het geval. Dit fenomeen heeft zich ook in andere Europese
landen voorgedaan. 
De privatisering en deregulering heeft in Duitsland een voorzichtige en meer pragmatische weg
gevolgd dan in het Verenigd Koninkrijk. Alhoewel er door het aantreden van de regering-Kohl in
1982 ook wel de nodige politieke steun was voor de hervorming van de publieke sector, was het eer-
der de eenwording van de Europese markt gecombineerd met de financiële noodzaak tot sanering
van de collectieve sector dan ideologische bevlogenheid die de drijfveer vormde van de privatisering
en deregulering. In het begin van de jaren negentig kreeg uiteraard de herstructurering van de econo-
mie in de voormalige DDR veel aandacht. Daarbij ging het om meer dan privatisering alleen: de
structuur van hele bedrijfstakken moest aan de markteconomie worden aangepast, hetgeen tot forse
saneringen met de bijbehorende ontslagen heeft geleid. Tegelijkertijd is echter ook de publieke sec-
tor geliberaliseerd, waarbij doorgaans is gekozen voor het openbreken van monopolies door staats-
bedrijven via een scheiding van de verantwoordelijkheid van de infrastructuur zelf (spoor, telefoon-
kabels, enz.) en de dienstverlening op basis van die infrastructuur. Dikwijls bleef de infrastructuur in
publieke handen, terwijl de dienstverlening werd geliberaliseerd door middel van verzelfstandiging,
aanbestedingen of concessies. De invloed van de EU verschilde van sector tot sector: bij de lucht-
vaart en de telecommunicatie was deze groot, bij andere sectoren minder (Denkhaus en Schneider
1997: 106). De in Duitsland gepraktiseerde wijze van hervorming van de publieke sector vertoont
grote overeenkomsten met de Nederlandse, uiteraard met uitzondering van het DDR-deel.
Van de grote EU-landen kent Frankrijk traditioneel de sterkste staatsinvloed op de publieke sector.
Weliswaar was er ook in het Verenigd Koninkrijk van vóór Thatcher sprake van een omvangrijke
genationaliseerde sector, maar die werd veel minder dan in Frankrijk geschraagd door een traditie
van centraal bestuur. De wegen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in de jaren tachtig en
negentig lopen dan ook op het gebied van de publieke sector sterk uiteen. Alhoewel er in Frankrijk
ook wel plannen tot privatisering en liberalisering zijn gemaakt, en sommige daadwerkelijk zijn uit-
gevoerd, ligt daar niet het hoofdaccent van de Franse hervormingspolitiek. Waar voor andere landen
soms forse reducties te melden zijn van de omvang van de staatsbedrijven, was in Frankrijk die
reductie vrij gering: tussen 1985 en 1993 ongeveer 9 procentpunten (Postif 1997: 219) Het Franse
beleid was veel eerder gericht op het moderniseren van de publieke sector door verschuivingen 
binnen de publieke sector zelf, bijvoorbeeld door deconcentratie en decentralisatie van centrale 
overheidsdiensten.
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Waar er in Frankrijk sprake is van een omvangrijke publieke sector onder de hoede van de
overheid, geldt dat ook voor de noordelijke landen. Er is echter een belangrijk verschil: in
Denemarken, Zweden en Finland is de rol van de lokale overheid zeer groot. Vele sectoren die
in Nederland wel publiek zijn maar buiten het directe bereik van het overheid vallen en bij-
voorbeeld in Frankrijk onder de centrale overheid ressorteren, behoren in deze landen tot het
domein van het lokale bestuur. Desalniettemin zijn door de noordelijke centrale overheden ook
wel veranderingen in de publieke sector doorgevoerd, met name op het gebied van de infra-
structuur. Vaak is gekozen voor liberalisering door middel van het omzetten van een publiek
monopolie in een gemengde publiek/private sector. Het gaat hier goeddeels om de sectoren die
ook in andere landen aan de orde waren: luchtvaart, openbaar vervoer, telecommunicatie,
soms energie (Lane 1997). 

In figuur 4.1 wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 
sector 'overheid' ten opzichte van de algehele werkgelegenheid in enkele Europese landen.10

Het vormt een illustratie van de verschillende wijzen waarop in Europa de hervorming van de
publieke sector is aangepakt.

Figuur 4.1 Aandeel van de werkgelegenheid in de sector 'overheid' in de totale werkgelegenheid in enkele Europese landen,
1980-1996 (in indexcijfers; 1980 = 100)

Bron: CBS (Nederland); OESO (1997); OESO Historical Statistics, diverse jaren

In Frankrijk is het aandeel van de sector 'overheid' in het algemeen nog stijgend, in het
Verenigd Koninkrijk vanaf het eind van de jaren tachtig scherp dalend. Nederland en België
kennen een dalende tendens, zij het dat die daling in Nederland eerder begon (in 1983 tegen-
over 1986 in België). Datzelfde geldt in iets mindere mate voor Duitsland, dat bovendien door
de toevoeging van de DDR aan het begin van de jaren negentig een stijging te zien gaf (in 1991
werden de voormalige DDR-gebieden aan de Duitse statistieken toegevoegd). Het aandeel van
de sector 'overheid' in Denemarken vertoont een schommelende trend net boven de waarde van
1980. Enigzins schematiserend zou men kunnen spreken van de extremen van de sterke privati-
sering (Verenigd Koninkrijk) en de hervorming met behoud van de publieke sector (Frankrijk),
met daartussen andere landen met een vermenging van de publieke en private sector. Ook de
vergelijkende studie van Groenendijk (1998) over de overheidsinvloed in het openbaar vervoer
in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland laat een diversiteit aan
modellen zien, waarbij in het Verenigd Koninkrijk de privatisering domineert en in andere lan-
den dikwijls wordt gekozen voor aanbesteding, uitbesteding of interne verzelfstandiging.
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Hoe kunnen deze ontwikkelingen nu worden beoordeeld in termen van homogeniteit en diver-
siteit binnen de EU? Duidelijk is in elk geval dat op een aantal terreinen de negatieve integratie
door liberalisering heeft geleid tot een meer homogene Europese markt. Bij de luchtvaart en
de telecommunicatie is dat het geval. Het openbaar vervoer laat daarentegen eerder een
gefragmenteerd beeld zien, doordat sommige landen deze sector sterk hebben geprivatiseerd
en andere nauwelijks. Ook de wijze waarop de hier beschreven Europese landen de publieke
sector hebben gereorganiseerd roept eerder een associatie met diversiteit dan met homogeniteit
of convergentie op. Het Verenigd Koninkrijk heeft de weg van de sterke liberalisering van de
publieke sector gekozen, die ook in andere Angelsaksische landen als de VS, Australië en
Nieuw-Zeeland is gevolgd. Nederland behoort samen met bijvoorbeeld Duitsland tot een
groep landen die hebben gekozen voor een geleidelijker aanpassing van een aantal publieke
sectoren door een mix van privatiseringen en verzelfstandigingen, waarbij Nederland iets dich-
ter in de buurt van de Britse aanpak komt. In andere landen is, met uitzondering van de terrei-
nen waarop dit door Europese regelgeving was voorschreven, gekozen voor andere prioriteiten
dan de privatisering. Zo ligt in Frankrijk het primaat bij de territoriale deconcentratie van het
openbaar bestuur, en hebben landen als Spanje en Portugal de afgelopen decennia na het ver-
wijnen van het Franco- en Salazar-regime gebruikt om de overheidssector te moderniseren en
tegelijkertijd uit te breiden. 

4.4.3 Federale stelsels en regionale autonomie
De belangrijkste scheidslijn tussen de nationale bestuurlijke stelsels in de EU is die tussen 
unitaire en federale stelsels. In een federaal stelsel is de nationale politieke soevereiniteit ver-
deeld over de federale politieke instellingen en de deelstaten, waarbij de laatste doorgaans ook
bepaalde wetgevende bevoegdheden bezitten; in een unitair stelsel is de politieke soevereiniteit
ongedeeld en nationaal van karakter. Het onderscheid tussen federale en unitaire stelsels in
EU-verband is zeker van belang. De EU behandelt alle lidstaten in bestuurlijk opzicht gelijk,
dat wil zeggen alsof de volledige politieke soevereiniteit van de lidstaat bij het nationale
bestuur berust. Bij federale staten kan het echter gebeuren dat bevoegdheden naar de EU wor-
den overgeheveld, die eigenlijk tot de competentie van de deelstaat behoren, terwijl de onder-
handelingen hierover slechts plaatsvinden tussen de EU en de nationale regeringen. Ook het
sinds het Verdrag van Maastricht door de EU weer sterk geventileerde principe van de
subsidiariteit doet hier weinig aan af. Bij besluiten die volgens de unanimiteitsregel worden
genomen, kan de federatieve regering nog procedures inlassen om met de eigen deelstaten te
onderhandelen; bij besluiten bij meerderheid is dat soms niet het geval. Zo heeft in Duitsland
inmenging van de EU in bevoegdheden van de deelstaten al tot menig juridisch gevecht tussen
het Duitse federale bestuur en de Länder geleid (Salet 1995: 7; ROB 1998: 45-46). Een gevolg
hiervan is geweest dat de Länder naar directe vertegenwoordiging in EU-verband zijn gaan
zoeken. Dit is een van de belangrijkste ontstaansredenen van het Comité van de Regio's (zie 
§ 4.3.3). 
De federale stelsels zijn mondiaal en in Europa in de minderheid. Binnen de EU zijn
Duitsland en Oostenrijk de oudste federaties. Alhoewel beide landen zich bij de wederopbouw
na de oorlog konden baseren op vroegere federale tradities, lijkt met name de huidige indeling
van de Duitse Länder in het geheel niet op de vooroorlogse. Na de opdeling van het vroegere
Pruisen hebben alleen Beieren en de stadstaten Bremen en Hamburg nog sterk historisch-
regionale wortels, en zijn de grenzen van de andere Länder na de oorlog goeddeels opnieuw
getrokken (Mann 1985: 982-983; Keating 1998: 40). Terwijl in Duitsland de historisch-politieke
identiteit van de deelstaten is afgenomen, is in België het omgekeerde het geval. België is na
vele jaren van politieke druk vanuit de Vlaamse gemeenschap sinds de grondwetswijziging
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van 1993 eveneens een federatie (Goudappel 1997: 31), maar in institutioneel opzicht is het
federaliseringsproces nog in volle gang. Het Belgische federale stelsel heeft een bijzonder
karakter. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de drie gemeenschappen op grond van taal
(Vlaams-, Waals- en Duitstalig) en drie regio's (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Deze twee
'driedelingen' vallen in territoriaal opzicht niet samen (Schobben 1995; Goudappel 1997).
Waar België zich door zijn recente federalisering op de grens van de federale stelsels en de
gedecentraliseerde eenheidsstaten bevindt, geldt dat in feite ook voor Oostenrijk, maar dat
beweegt zich de andere kant op. Van de federale stelsels binnen de EU heeft Oostenrijk het
meest weg van een gedecentraliseerde eenheidsstaat, omdat in de loop der tijd vele bevoegd-
heden van de Länder bij het federale bestuur zijn beland. Door deze sluipende centralisatie
zou er zelfs zo langzamerhand sprake zijn van een 'symbolisch federalisme' (Gerlich, geciteerd
in Lane en Ersson 1999: 172; zie ook Goudappel 1997: 18). Oostenrijk heeft daarom minder
problemen met de inpassing van zijn bestuurlijke stelsel in de EU dan Duitsland. 
Buiten het verband van de EU, maar er geheel door omsloten, is Zwitserland als het ware de
Europese 'oerfederatie'. Anders dan Nederland, dat na de Bataafse revolutie en de vorming van
het Koninkrijk het federale verleden van de Republiek de rug heeft toegekeerd, heeft
Zwitserland zijn federale tradities altijd weten te behouden. Mocht Zwitserland ooit toetreden
tot de EU, dan zou het inpassen van het bestuurlijke stelsel voor nog veel grotere problemen
zorgen dan bij Duitsland het geval is. Bij Zwitserland zou immers niet alleen de soevereiniteit
van de kantons binnen de federatie onder druk komen te staan, maar ook het veelvuldig
gebruik van het referendum zou worden ingeperkt. Vele kwesties waarvan door de lidstaten
van de EU is afgesproken dat ze op Europees niveau worden geregeld, kunnen in Zwitserland
onderwerp van een referendum zijn. Van alle landen maakt Zwitserland verreweg het meest
gebruik van het referendum: in de periode 1945-1995 hebben maar liefst 285 referenda plaats-
gevonden, dat is meer dan in alle overige West-Europese democratieën bij elkaar (Lane en
Ersson 1999: 198, tabel 7.1). 

Naast België waren er ook in andere Europese landen politieke bewegingen ontstaan, die
streefden naar een grotere regionale autonomie en in sommige gevallen zelfs naar afscheiding
van de nationale staat. Dergelijke bewegingen waren er onder meer in Spanje (Baskenland,
Catalonië), in Frankrijk (Corsica), in Italië (met name in de noordelijke gebieden) en in het
Verenigd Koninkrijk (Schotland, en in mindere mate Wales). Niet overal heeft dit geresulteerd
in dezelfde mate van regionale autonomie. In Spanje is er door de overgang naar een democra-
tie in het post-Franco-tijdperk wel een sterke mate van regionalisering, en hebben bovendien
de regio's Baskenland, Catalonië en Galicië een bijzondere status verworven. In het Verenigd
Koninkrijk is sinds het aantreden van de nieuwe Labour-regering in 1997 een proces in gang
gezet waarbij bevoegdheden worden overgedragen van het Londense regeringscentrum aan de
nieuwe parlementen in Schotland en Wales. Er is overigens een verschil in bevoegdheden tus-
sen het parlement in Schotland en dat in Wales. In Schotland krijgt het parlement ook de zeg-
genschap over een deel van de wetgeving en belastingheffing, in Wales niet. Noord-Ierland is,
vanwege het religieuze conflict, een geval apart. Daar wordt een eigen parlement gezien als
een middel om de sluimerende burgeroorlog definitief in te laten slapen. Tijdens het schrijven
van dit hoofdstuk was nog onduidelijk of dit wankele Noord-Ierse parlement een definitievere
vorm zou krijgen dan wel dat het bestuur weer in handen zou komen van de regering in
Londen. Door deze ontwikkelingen is er inmiddels ook enige beweging ontstaan bij de regio's
in het Engelse deel van het Verenigd Koninkrijk. 
Elders waren de hervormingen minder vergaand, althans in termen van regionale autonomie.
Italië kent, net als Spanje, een onderscheid tussen gewone regio's en regio's met een speciale

14 OPENBAAR BESTUUR



status. De regio's met een speciale status omvatten de drie noordelijke regio's Val d'Aosta,
Trentino Alto-Adige (waarbinnen de Duitstalige provicie Bolzano op zijn beurt een status
aparte heeft) en Friuli- Venezia Giulia, en de twee grote eilanden Sicilië en Sardinië. De
Italiaanse tweedeling in economisch en sociaal opzicht tussen Noord en Zuid is altijd een
belangrijker politiek issue geweest dan de regionale autonomie. De regio-indeling in Italië
heeft mede daarom een veel functioneler karakter dan haar Spaanse evenknie. Dat laatste geldt
nog sterker voor de Franse regio's. In het traditioneel sterk centralistische Frankrijk is welis-
waar in de jaren tachtig een beweging naar een wat meer gedecentraliseerde bestuursstructuur
ontstaan, maar de 22 regio's zijn met hun takenpakket in hoge mate ingepast in de unitaire
staatsstructuur. In de overige landen is de regioproblematiek nog veel minder prominent. Dat
geldt ook voor de Scandinavische landen, waar soms toch wel sprake is van een regionaal-
culturele minderheid zoals Lapland en de Zweedssprekende minderheid in Finland.11

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de positie van Nederland en Europa? Allereerst
moet worden vastgesteld dat er in Nederland weliswaar bij tijd en wijle wordt gediscussieerd
over de regio in het openbaar bestuur, maar dan gaat het steeds over het bovenlokale schaal-
niveau. De regionale ontwikkelingen in de hiervoor besproken lidstaten van de EU hebben
echter steeds betrekking op het subnationale en dus bovenprovinciale schaalniveau. Het
Nederlandse 'landsdeel' komt nog het dichtst in de buurt van het schaalniveau van de regionale
ontwikkelingen waarvan in deze paragraaf sprake was. Een landsdeel is echter een louter
administratieve en geen bestuurlijk-politieke entiteit, en dus hebben de Nederlandse provincies
broederlijk plaatsgenomen naast bijvoorbeeld de Duitse Länder in het EU Comité van de
Regio's (zie § 4.3.3, verder: Hoetjes 1999). Mocht het in Nederland op grond van de ontwik-
keling van de verstedelijking ooit komen tot een bestuurlijke samenwerking of vertegenwoor-
diging op Randstad-niveau, dan zou dat het schaalniveau van de eerder besproken regio's
benaderen. Het beleidsmatige belang van de constatering dat het in Nederland ontbreekt aan
een subnationaal regionaal niveau kan echter in twijfel worden getrokken. Het is zeker niet
duidelijk of Nederland daardoor ook echt invloed mist of uitkeringen uit Europese fondsen
misloopt, evenmin als dat het geval is bij de andere landen zonder sterk geprofileerde regio's.
Het belangrijkste is echter dat de regiovorming gedreven wordt door een economische en
demografische dynamiek, die zich weinig aantrekt van vastgelegde grenzen, ook al zijn die
grenzen de al eeuwen bestaande historische regionale grenzen (Kreukels 1996; Hoekveld
1996). Dat is bijvoorbeeld goed te zien aan grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden,
waarbij soms lokale, soms bovenlokale of provinciale en regionale besturen betrokken zijn.
Het fixeren van regioverbanden in gewichtige structuren staat die dynamiek vaak alleen maar
in de weg. 
Op de vraag of Europa zich ontwikkelt van een 'Europa van de naties' tot een 'Europa van de
regio's', waarbinnen de regio in plaats van de natie het schaalniveau met een relatief hoge eco-
nomische en politieke homogeniteit wordt, is geen eensluidend antwoord te geven. Natuurlijk
zullen sterk geprofileerde regio's, zoals Schotland, Vlaanderen of Catalonië, al dan niet via de
EU aan terrein proberen te winnen, maar bijvoorbeeld de Duitse Länder hebben in sommige
gevallen terrein verloren, niet aan hun eigen federale overheid, maar aan de EU. In de meeste
landen heeft de regio-indeling echter een sterk functioneel karakter en is zij soms uitsluitend
op de beleidsuitvoering toegesneden. Het functionalisme voert zeker ook in Nederland de
boventoon, waar niet alleen de provincies sterk zijn gefunctionaliseerd, maar er daarnaast ook
nog voor allerlei beleidssectoren aparte regioverbanden zijn gevormd (Van Dam et al. 1996).
Daarmee ontbeert de doorsneeregio in Europa een krachtig politiek draagvlak, maar het maakt
aan de andere kant het vormen van wat lossere, netwerkachtige samenwerkingsverbanden tus-
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sen regionale, lokale en nationale besturen wel gemakkelijker. Bij een hoge mate van ruimte-
lijke en economische dynamiek is dat laatste wellicht belangrijker dan de politieke identiteit
van de regio's die zich als quasi-natie gaan opstellen. Dat de regionale homogeniteit dan
slechts het beperkte en vaak tijdelijke gezamenlijk belang bij de welvaartsontwikkeling is en
niet een sterke, historisch bepaalde politieke homogeniteit, zal door velen voor lief worden
genomen. Zoals al eerder in dit hoofdstuk in een ander verband is opgemerkt, dreigt wel door
een dergelijke ontwikkeling een overvloed aan niet democratisch gelegitimeerde organisatori-
sche verbanden te ontstaan, hetgeen het politieke onbehagen in Europa alleen maar zal doen
toenemen.

4.4.4 Centralisme en decentralisatie in het bestuur
De diversiteit in het lokale bestuur van de EU-landen is groot. Niet alleen zijn onder deze 
noemer de besturen van zowel wereldsteden als plattelandsdorpen te vinden, maar ook is er
een grote variatie in de plaats die het lokale bestuur inneemt in de nationale bestuursstelsels.
Die variatie heeft historische wortels. De binnenlandse bestuurlijke verhoudingen zijn in
Europa dikwijls al in de negentiende eeuw vastgelegd, zoals in Nederland het geval is met het
ontwerp van de drie uniforme gebiedsdekkende bestuurslagen in de tijd van Thorbecke. Iets
dergelijks geldt ook voor andere landen. In vele landen zijn nog de sporen terug te vinden van
het napoleontische, sterk gecentraliseerde bestuursmodel. Daarnaast zijn er ook belangrijke
invloeden uit de meer recente geschiedenis, zoals de vormgeving van het partijenstelsel en de
omvang en organisatieprincipes van de verzorgingsstaat (Page 1991: 139-145).
Er is een grote mate van variatie binnen Europa in de centraliteit van de bestuurlijke stelsels, de
mate waarin bestuurlijke bevoegdheden en beleidsinstrumenten zijn geconcentreerd bij de cen-
trale overheid dan wel bij bestuurseenheden van een lager territoriaal schaalniveau. Eén dimen-
sie daarvan is reeds in de vorige paragraaf besproken, de vraag of er sprake is van een unitair of
een federaal stelsel. In deze paragraaf zal vooral gekeken worden naar het lokale bestuur, dat wil
zeggen de gemeentebesturen of samengevoegde gemeentebesturen, zoals de agglomeratie-
besturen van grootstedelijke gebieden. Daarbij zal niet in extenso worden ingegaan op verschil-
len tussen de landen in takenpakketten van het lokale bestuur. Daarvoor moet worden verwezen
naar de op dit terrein bestaande overzichtswerken (Norton 1994; Chandler 1993; Hesse 1991;
Goldsmith en Klausen 1997). De aandacht zal hier eerder gericht zijn op de verschillende patronen
van bestuur die in bepaalde groepen van landen zijn te vinden. Daarnaast is natuurlijk de vraag van
belang in hoeverre er sprake is van een vermindering van de diversiteit tussen de landen van de
EU. Voor de beantwoording van die laatste vraag zal een analyse worden gemaakt van de finan-
ciële positie van het subnationaal bestuur in een aantal Europese landen. 
Een bestuurlijk patroon waarin de gemeenten een hoge mate van autonomie bezitten en verant-
woordelijk zijn voor een groot aantal beleidsterreinen, is te vinden in de noordelijke landen, het
meest uitgesproken in Denemarken en Zweden. Dat is al te zien aan de werkgelegenheid: in
Zweden is bijna eenderde van het totaalaantal werknemers in het land in dienst van de lokale
overheid, in Denemarken is dat ongeveer een kwart (Lane 1997: 193, tabel 7.3). Tot het taken-
pakket van de lokale overheden in deze landen behoren veel beleidsterreinen die in Nederland
een functioneel organisatiepatroon kennen, zoals grote delen van de sociale zekerheid. Het grote
takenpakket van lokale overheden binnen de noordelijke verzorgingsstaten heeft in de loop der
jaren geleid tot een forse reductie van het aantal gemeenten omwille van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van de lokale dienstverlening. Zo is bijvoorbeeld in Zweden door samenvoegin-
gen het aantal gemeenten tussen het begin van de jaren vijftig en de jaren negentig teruggebracht
van ongeveer 2.500 naar 284. In Denemarken werd het aantal gemeenten in het begin van de
jaren zeventig teruggebracht van ongeveer 1.300 tot 275 (Norton 1994: 296-300, 327).
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In de landen met een federaal systeem, die in de vorige paragraaf al uitvoeriger zijn besproken,
is het in het algemeen zo dat het gewicht van het subnationale bestuur bij de deelstaten ligt, en
in veel mindere mate bij de gemeenten. In België is er bijvoorbeeld door de federalisering in
het (in Europees verband vrij geringe) takenpakket van gemeenten weinig veranderd. De
Belgische gemeenten worden nu geconfronteerd met de Vlaamse en Waalse regiobesturen, die
soms nog regelzuchtiger zijn dan het voormalig unitaire nationale bestuur (De Rynck 1997:
126-127). In Duitsland heeft er in de loop der jaren wel een zekere mate van decentralisatie
van de deelstaten naar de lagere niveaus plaatsgevonden, maar dat is voor een deel tevens ten
goede gekomen aan het bovenlokale niveau van de Kreise (Norton 1994: 265-266). Bijzonder
aan de federale staten is dat sommige grootstedelijke gebieden de status van een deelstaat
bezitten. Dat geldt voor Bremen, Hamburg en Berlijn in Duitsland, voor Wenen in Oostenrijk
en voor Brussel in België. In wezen is voor deze grootstedelijke gebieden in federale staten al
in sterke mate gerealiseerd wat indertijd in Nederland met de vastgelopen stadsprovincie-
operatie is beoogd: het 'verheffen' van de grootstedelijke gebieden tot het bestuursniveau
direct onder het nationale.
Het lokale bestuur in het Verenigd Koninkrijk verschilt van het continentale model in de zin
dat zijn positie niet grondwettelijk is verankerd. Datzelfde geldt overigens ook voor Ierland,
waar in het bestuurlijke model de Britse erfenis van vóór de onafhankelijkheid van 1922 nog
duidelijk naspeurbaar is (Coyle 1997: 96). In het Britse politieke systeem staat de soevereiniteit
van het parlement centraal, zodat de bevoegdheden en taken van het lokale bestuur van het
parlement afhankelijk zijn (Jones 1991: 167-172). Merkwaardig genoeg heeft zich in de
naoorlogse periode juist binnen dit systeem een lokaal bestuur ontwikkeld dat in hoge mate
autonoom was. Dat kwam doordat het parlement en de centrale regering de uitvoering van het
sociale beleid grotendeels aan de lokale besturen overliet, die hun takenpakket dan ook door
de uitbreiding van de verzorgingsstaat sterk zagen groeien. Zo ontstond de facto een min of
meer duaal systeem, waarbij centrale en lokale overheid goeddeels los van elkaar stonden. De
onderlinge vervlechting van bestuurslagen door middel van toezicht, medebewind en regel-
geving over de beleidsuitvoering was in vergelijking met de meeste continentale landen
gering. Lokaal bestuur was eerder local governance dan local administration.
De komst van de conservatieve regering-Thatcher in 1979 heeft in die situatie in rap tempo
verandering gebracht. Thatcher zag in het lokale bestuur het voornaamste vehikel van de
ongebreidelde uitbreiding van de verzorgingsstaat, en legde daarom veel striktere maatstaven
aan voor het uitgavenpatroon en de inkomstenverwerving van het lokale bestuur. Daarnaast
werden de lokale overheden geconfronteerd met maatregelen als de heffing van de sterk deni-
vellerende poll-tax, die overigens door de daaropvolgende regering-Major weer werd ingetrok-
ken. Voor de uitvoering van lokale taken werd door de achtereenvolgende conservatieve rege-
ringen bij voorkeur gebruikgemaakt van single-purpose agentschappen, zodat het takenpakket
van de counties en gemeenten is ingekrompen. De Greater London Council en zes andere
grootstedelijke besturen werden opgeheven. Zij waren bolwerken van de Labour-oppositie.
Door de regering-Blair is overigens het grootstedelijke bestuur van Londen weer tot leven
gewekt. In het voorjaar van 2000 hebben de verkiezingen voor het burgemeesterschap plaats-
gevonden. Door deze reeks van maatregelen is de traditionele vrijheid van handelen van de
lokale besturen in het Verenigd Koninkrijk sterk aan banden gelegd (Jones 1991; Stoker 1997).
De betekenis van het Britse lokale bestuur in het nationale stelsel nam door deze centralisatie
af. Daarmee bewoog het Britse stelsel zich in tegengestelde richting ten opzichte van de meeste
andere stelsels in de EU, die eerder naar decentralisatie neigen.
Dat laatste geldt zeker voor een aantal mediterrane landen, die doorgaans een sterk gecentrali-
seerd en hiërarchisch bestuursstelsel bezaten, naar het Frans-napoleontische model. De afgelo-
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pen decennia is daar enige verandering in gekomen, in sommige landen wat sneller dan in
andere. De meeste van deze veranderingen zijn reeds in eerdere paragrafen van dit hoofdstuk
aan de orde gesteld, omdat zij doorgaans zijn gericht op de versterking van de positie van de
regionale besturen. Met name Spanje liep hierin in het mediterrane gebied voorop. In
Frankrijk, Italië en Portugal is het tempo langzamer, terwijl Griekenland nog steeds een sterk
gecentraliseerde structuur kent. Kenmerkend voor deze landen is dat de veranderingen in het
bestuurlijke stelsel nauwelijks hebben geleid tot een schaalvergroting van het laagste bestuur-
lijke niveau, de gemeente, terwijl dat in de meeste landen in het Noorden en Westen van
Europa wel het geval is geweest. Voor Portugal is dit overigens wat moeilijker te bepalen,
omdat er twee bestuurslagen voor de categorie 'gemeente' in aanmerking komen, de
Municípios/Concelhos waarvan er 305 zijn en de zeer kleinschalige Freguesias met een zeer
beperkt takenpakket. 
Wat is de positie van het Nederlandse lokale bestuur tussen de stelsels van de andere EU-lan-
den? Het lokale bestuur in Nederland heeft enkele overeenkomsten met die in de noordelijke
landen, niet alleen in de zin dat het gemeentelijke niveau belangrijker is dan het regionale of
provinciale niveau, maar ook dat de omvang van het gemeentelijk takenpakket vergelijkbaar
is. Uitzondering in dat gemeentelijke takenpakket is de sociale zekerheid, die in Nederland
grotendeels in handen is van functionele organisaties, terwijl in de noordelijke landen de
gemeenten de voornaamste uitvoerders zijn. Indien wordt gekeken naar de financiële verhou-
dingen, dan zijn de verschillen tussen Nederland en de noordelijke landen echter groot. Waar
in de noordelijke landen het aandeel van de eigen belastingen in de inkomsten van het lokale
bestuur zeer groot is, is dat in Nederland zeer gering. Het overgrote deel van die gemeentelijke
inkomsten is afkomstig uit overdrachten van de centrale overheid, naar mate van afnemende
bestedingsvrijheid onder te verdelen in algemene uitkeringen (Gemeentefonds), doeluitkerin-
gen en specifieke uitkeringen. Zoals in de vorige aflevering van het Sociaal en Cultureel
Rapport is beschreven, is er vanaf het midden van de jaren tachtig een tendens te bespeuren
om het aantal specifieke uitkeringen te verminderen ten gunste van de uitkeringen met meer
bestedingsvrijheid, terwijl ook het aandeel van de gemeentelijke belastingen en heffingen in
de inkomsten geleidelijk is gegroeid (SCP 1998: 201-202). Dat betekende een toename van de
beleidsvrijheid van de gemeenten. Al met al neemt het Nederlandse lokale bestuur in Europees
verband een ietwat hybride plaats in, doordat het bepaalde trekken met de noordelijke landen
gemeen heeft, terwijl in andere opzichten de napoleontische centralistische erfenis zich doet
gelden.

In hoeverre is er in de EU sprake van verschillende stelsels van binnenlands bestuur, en in
hoeverre is er sprake van convergentie of divergentie? Om die vragen te beantwoorden is een
analyse gemaakt van enkele terreinen waarop een kwantitatieve vergelijking tussen de bestuur-
lijke stelsels mogelijk is, te weten die van de positie van de subnationale overheden in de col-
lectieve uitgaven en in de collectieve inkomsten. Beide terreinen zijn een indicator voor het
relatieve belang van de subnationale overheden, waaronder hier alle subnationale bestuurs-
lagen worden verstaan, van deelstaat en provincie tot en met gemeente. Voor de positie van de
subnationale overheden in de collectieve uitgaven kon in principe gekozen worden uit ver-
schillende indicatoren, zoals het aandeel van de uitgaven van de subnationale overheden in de
totale overheidsuitgaven, of het aandeel van de finale consumptieve uitgaven van de subnatio-
nale overheden in de totale finale consumptieve uitgaven. Gekozen is voor de laatste indicator,
omdat deze, in tegenstelling tot de eerste, de transfers aan andere overheden of aan huishoudens
weglaat, waardoor een zuiverder beeld ontstaat van het 'gewicht' van de subnationale over-
heden in het bestuurlijke stelsel. De tweede indicator die in de analyse is gebruikt, is die van
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het aandeel van de eigen belastinginkomsten van de subnationale overheden in de totale belas-
tinginkomsten van het land. Die indicator geeft aan in hoeverre de subnationale overheden in
staat zijn hun eigen inkomsten te genereren. Tezamen geven de twee indicatoren een beeld van
de mate van (de)centraliteit van het bestuurlijke stelsel in de verschillende EU-landen. De
resultaten van deze analyse zijn voor de jaren 1980 en 1996 weergegeven in figuur 4.2. In de
figuur zijn ook de niet-EU-landen Zwitserland en Noorwegen opgenomen. 

Figuur 4.2 Positie subnationale overheden in Europa, 1980 en 199612

Bron: OESO, National Accounts II, Detailed Tables (div. jaren), Revenue Statistics 1999

De eerste figuur geeft voor 1980 enkele duidelijke landenclusters weer. In de linkeronderhoek
bevindt zich een 'mediterrane-napoleontische' groep van landen, gekenmerkt door een sterk
gecentraliseerd bestuurlijk stelsel en een gecentraliseerde belastingheffing. Enige uitzondering
is hier Italië, dat weliswaar een evenzeer gecentraliseerd belastingstelsel kent, maar een wat
belangrijker positie van de subnationale besturen in het nationale stelsel. De meest gedecentra-
liseerde stelsels bevinden zich in de rechterbovenhoek: de Zwitserse federatie en de noordelij-
ke landen, op enige afstand gevolgd door de beide andere federaties Duitsland en Oostenrijk.
Het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Ierland en Italië nemen een tussenpositie in, waarbij met
name de drie laatste landen een sterk gecentraliseerd belastingstelsel kenden (in 1996 geldt dat
overigens ook voor het Verenigd Koninkrijk). Binnen deze groep onderscheidt Nederland zich
op een belangrijk kenmerk: het aandeel van het subnationale bestuur wordt in Nederland voor-
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al gevormd door de gemeenten, terwijl in de andere landen allerlei vormen van regionaal
bestuur een belangrijkere plaats innemen. Voor het Verenigd Koninkrijk liggen de zaken door
de afwijkende bestuursstructuur nog anders: zeker op het platteland heeft het laagste bestuurs-
niveau, het district, een dusdanige schaal dat het elders als bovenlokaal bestuur zou worden
beschouwd. Nederland volgt hier het decentralisatiepatroon dat ook in de noordelijke landen 
is vast te stellen: het gaat het doorgaans om de relatie tussen centrale en gemeentelijke over-
heden, terwijl het in de federaties en de unitaire mediterrane landen dikwijls om de regionale
bestuurslaag draait.
Voor 1996 geeft de figuur een ander beeld. Het opvallendst is de verandering in de linker-
onderhoek. De 'mediterrane-napoleontische' groep is hier nauwelijks meer te herkennen. De
veranderde positie van België geeft de resultaten van de federalisering weer (in de National
accounts over 1996, die de basis vormden voor de indicator 'finale consumptieve bestedingen',
was die federalisering overigens nog niet verwerkt, waardoor de positie van België waar-
schijnlijk nog verder in de richting van de andere federaties opschuift). Daarnaast is de decen-
tralisatie van met name Spanje opmerkelijk, terwijl ook in Frankrijk en Portugal enige mate
van decentralisatie heeft plaatsgevonden. De positie van Griekenland is vrijwel onveranderd
gebleven, terwijl het stelsel van het Verenigd Koninkrijk tussen 1980 en 1996 centralistischer
is geworden. De positie van de landen die ook in 1980 al een sterk gedecentraliseerd stelsel
hadden, is in 1996 slechts marginaal veranderd.

Zijn de landen in bestuurlijk opzicht tussen 1980 en 1996 nu meer op elkaar gaan lijken?
Indien de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde) van de
beide indicatoren als uitgangspunt wordt genomen, is het antwoord op deze vraag eenduidig
positief. Bij het aandeel in de finale consumptieve bestedingen van de subnationale overheden
daalde de variatiecoëfficiënt van 0,47 in 1980 naar 0,39 in 1996, bij de belastinginkomsten
van 0,90 naar 0,74. Tegelijkertijd steeg het gemiddelde van beide indicatoren, hetgeen beves-
tigt wat ook al uit de vergelijking van de beide figuren was af te lezen: de voornaamste oorzaak
van de convergentie is de verandering van de posities van de landen met een in 1980 lage
mate van decentralisatie. In hoeverre de EU als een zelfstandige oorzaak voor deze convergen-
tie is te beschouwen, is uit deze analyse niet op te maken. Waarschijnlijk is er in het geval van
de voorheen sterk gecentraliseerde landen uit de mediterrane- napoleontische groep sprake van
een modernisering van het openbaar bestuur, die door het EU-lidmaatschap is versneld. 

4.5 Conclusies
In de voorgaande paragrafen zijn verschillende effecten van de Europese Unie op de nationale
stelsels van openbaar bestuur aan de orde gesteld. Allereerst is er sprake van de directe en
indirecte effecten van het beleid van de EU, de effecten van de verordeningen, richtlijnen en
subsidies. Die effecten zijn zeker vast te stellen op het gebied van de interne Europese markt.
De liberaliseringsvereisten die uit de interne markt voortvloeiden, leidden tot het wegvallen
van de verschillende nationale monopolies en protectiestructuren op het terrein van bijvoorbeeld
de luchtvaart en de telecommunicatie, zoals in paragraaf 4.4.2 is vastgesteld. In het Verenigd
Koninkrijk werd onder de opeenvolgende conservatieve regeringen gekozen voor verdergaande
vormen van privatisering van grote delen van de publieke sector, zoals het openbaar vervoer.
De meeste continentale landen opteerden in elk geval in deze sector voor een voorzichtiger
koers, waarbij doorgaans een publieke invloed aanwezig bleef. De invloed van het beleid van
de EU op de sociale en culturele sector verschilt van terrein tot terrein, en zal bij de diverse
sectorale hoofdstukken in dit SCR aan de orde komen.
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Daarnaast heeft de vorming en groei van de EU effect gehad op het binnenlandse bestuur van
de lidstaten. De effecten zijn hier indirect van aard, omdat formeel de EU het binnenlandse
bestuur ongemoeid laat en de naties als één bestuurlijke eenheid beschouwt. Maar feitelijk
raakt het beleid van de EU dikwijls direct het takenpakket van subnationale overheden, zoals
in Nederland het geval is bij het milieubeleid en de structuurfondsen. Bovendien heeft de EU
soms ook gevolgen voor de bevoegdhedenverdeling tussen nationale en subnationale over-
heden, zoals met name bij de Duitse federale overheid en de deelstaten het geval was. De uit-
breiding van de competenties van de EU over een toenemend aantal beleidsterreinen heeft ook
geleid tot de door vele subnationale overheden ervaren noodzaak om directe relaties aan te
knopen met het Brusselse bestuurlijke apparaat. Dat gebeurt niet alleen via de officiële EU-
instellingen als het Comité van de Regio's, maar ook via allerlei informele contacten. Vele
subnationale overheden uit de lidstaten hebben daartoe een vertegenwoordiging in Brussel
gestationeerd, zoals de Nederlandse provincies. 
Wie deze bestuurlijke ontwikkelingen van een iets grotere afstand beschouwt, kan niet anders
vaststellen dan dat er sprake is van een enorme groei van het aantal netwerkachtige relaties
rond de EU. Formeel bestaat er uiteraard de politiek-territoriale ordening, waarbij de EU is
samengesteld uit lidstaten, die op hun beurt de nationale bestuurlijke stelsels met de subnatio-
nale overheden representeren. De facto zijn daarnaast en daartussendoor allerlei formele en
informele onderhandelings- en samenwerkingsrelaties ontstaan. Die samenwerkingsrelaties
blijven niet altijd zonder resultaat. Zo is het in paragraaf 4.3.3 besproken Eurocities-initiatief
niet alleen van belang voor het op de Europese agenda zetten van de stedelijke problematiek,
maar heeft het ook geleid tot een veel directere vorm van informatie-uitwisseling tussen de
stedelijke overheden over stedelijke problemen en beleidsopties dan voorheen het geval was.
Daarnaast zijn er vele grensoverstijgende regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, waar-
onder enkele in de Nederlands-Duits-Belgische grensgebieden. Ook in de ambtelijke kringen
rondom het bestuurlijke apparaat van de EU, in de diverse expert- en adviesgroepen, zijn net-
werkachtige verstrengelingen van het bovenstatelijke en het nationale bestuursapparaat aan de
orde, zoals in paragraaf 4.3.1 is vastgesteld. Deze netwerkvorming komt de doorzichtigheid
van het bestuur niet altijd ten goede, maar is gezien de eigen dynamiek van de bestuurlijke
ontwikkelingen binnen de EU moeilijk te keren. Een vermindering van het 'democratisch
tekort', waar deze bestuurlijke ondoorzichtheid een onderdeel van is, valt eerder te verwachten
van een grotere politieke druk ten gunste van opener verhoudingen in de EU-instellingen.
Over de mogelijkheden van het Europees Parlement om de banden met de burgers van de lid-
staten te versterken is geen eenduidig beeld te krijgen, zoals paragraaf 4.2 liet zien. De grote
bekendheid van het Parlement onder de bevolking gaat tegelijkertijd gepaard met een lage
opkomst bij verkiezingen. Ook de invloed op de verkiezingsopkomst van een publiek debat
over de EU is wisselend. In Denemarken lijkt de opkomst wel te zijn bevorderd door dit
debat, in het Verenigd Koninkrijk niet. Een completer beeld van de betrokkenheid van burgers
en hun organisaties bij het Europese integratieproces zal in het volgende hoofdstuk worden
gegeven.

In de tweede helft van dit hoofdstuk is een poging gedaan om de bestuurlijke stelsels van de
EU-landen te vergelijken, met de achterliggende vraag of er sprake zou zijn van enigerlei con-
vergentie tussen die stelsels. Een algemene trend lijkt het afnemen van het centralisme in de
nationale bestuurlijke stelsels te zijn, al moet deze uitspraak onmiddellijk weer worden geclau-
suleerd. In het Verenigd Koninkrijk nam door de omvangrijke privatisering weliswaar de
omvang van de werkgelegenheid in de sector 'overheid' af, maar die ontwikkeling was ten
gunste van de marktsector. Ten opzichte van het subnationale bestuur nam het centralisme
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onder de Conservatieven juist toe. De recente grotere autonomie van Wales en Schotland is
een breuk met deze trend. In Frankrijk daarentegen nam de omvang van de sector 'overheid'
nog toe, maar was er tegelijktijd een decentralisatie naar de subnationale overheden, met name
de regionale. Datzelfde patroon deed zich ook in enkele andere mediterrane landen voor. In
Nederland was er sprake van een afname van het centralisme in het openbaar bestuur in de
richting van zowel de markt als de lokale overheden, maar in een geleidelijke en gematigde
vorm. Toch kan, indien de financiële verhoudingen tussen de centrale en de subnationale over-
heden als maat worden genomen, worden vastgesteld dat er grosso modo sprake is geweest
van enige convergentie (§ 4.4.4). Dat komt vooral door de modernisering van het bestuur in de
mediterrane-napoleontische landengroep, die tegelijkertijd een decentralisatie betekende (en in
het geval van België een federalisering). In de meeste noordelijke en noordwestelijke landen
van Europa heeft daarnaast een schaalvergroting van het lokale bestuur plaatsgevonden, door-
gaans door gemeentelijke herindelingen. Deze schaalvergrotingen zijn overigens onafhankelijk
van het EU-lidmaatschap: in enkele noordelijke landen vonden ze reeds vóór dat lidmaatschap
plaats. Zeker in de plattelandsgebieden zijn de gemeentebesturen daardoor bovenlokaal gewor-
den, in de zin dat ze doorgaans verschillende woonkernen omvatten. De omvang van de
gemeente wordt niet meer bepaald door de omvang van de lokale gemeenschap, maar door
functionele normen. De gemeente moet groot genoeg zijn om een stelsel van voorzieningen
met een bepaalde omvang te kunnen beheren. In de meeste mediterrane landen, waar een der-
gelijke schaalvergroting niet plaatsvond, nemen de gemeenten een relatief ondergeschikte
positie in het bestuur in. Daar ligt veelal het zwaartepunt bij het regionale bestuur. Ook bij de
regionale besturen en samenwerkingsverbanden is een zekere neiging tot functionalisme te
bespeuren. Lang niet overal vallen de regio-indelingen meer samen met de historisch gegroei-
de regionale identeiten en gemeenschappen.13 Of men dit wegvallen van de sterke regionale
identiteiten uit het openbaar bestuur historisch gezien moet betreuren, is overigens nog maar
de vraag, gezien de niet altijd even vreedzame taferelen die zich bijvoorbeeld in Baskenland
of Corsica afspelen. 
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Noten

1 Informatie is onder andere te vinden in de Europese almanak (EC 1999) en elektronisch op en vanuit
http://www.eu.nl of http://europa.eu.int. Voor het Europees Parlement zie onder andere Wolters (1999).
Een goed overzicht van het integratieproces bieden Boxhoorn en Jansen (1997).

2 De belangrijkste verdragen in de geschiedenis van de EU zijn de volgende. 1951: Verdrag van Parijs tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De zes deelnemende landen
(België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) dragen een deel van hun soevereiniteit als
het gaat om de kolen- en staalindustrie over aan een gezamenlijke 'Hoge Autoriteit'. 1957: Verdragen van
Rome tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom). De zes EGKS-landen gaan streven naar
een gemeenschappelijke markt voor alle producten en naar samenwerking op het gebied van kernenergie.
1967: Fusieverdrag dat de drie gemeenschappen onder één Raad van Ministers en één Commissie
brengt. 1986: Europese Akte als aanvulling op en wijziging in de bestaande verdragen. Het vormt de basis
voor nieuwe initiatieven voor onder andere milieu en technologie. Voor enkele belangrijke onderwerpen
wordt overgestapt van besluitvorming in de Raad bij unanimiteit op besluitvorming bij gekwalificeerde
meerderheid. 1992: Verdrag van Maastricht desbetreffende de Europese Unie met een tijdsplan voor de
totstandkoming van een Economische en Monetaire Unie (EMU) en voornemens voor het gemeenschap-
pelijke buitenlandse beleid en defensiebeleid, en justitiële en politiële samenwerking. Ook wordt een
Europees burgerschap in het vooruitzicht gesteld. 1997: Verdrag van Amsterdam, waarin wordt afgespro-
ken om delen van de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (asiel, immigratie en
visa) van de intergouvernementele derde pijler naar de communautaire eerste pijler over te hevelen. Het
Europees Parlement krijgt meer medewetgevende bevoegdheden en uitbreiding met landen in Midden- en
Oost-Europa en Cyprus wordt mogelijk.

3 Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben elk twee leden; België, Denemarken,
Finland Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Zweden elk één lid. Bij 
uitbreiding van de EU zullen de grote landen hun tweede zetel opgeven.

4 Deze gegevens zijn ontleend aan de Europese Almanak (EC 1999: 24), maar er zijn in de literatuur ook
grotere aantallen ambtenaren en hogere percentages vertalers te vinden (bij Nederlandse auteurs met de
relativerende opmerking dat het aantal meevalt en het aantal ambtenaren van het ambtelijke apparaat van
de grote steden in ons land of van het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet overstijgt). Er gaat veel
werk zitten in vertaal- en tolkdiensten omdat in de EU officiële stukken in elf talen beschikbaar moeten zijn
en er in evenzovele talen mag worden gecommuniceerd. Het ambtenarenapparaat van de EC kan onder
andere beperkt blijven omdat veelvuldig een beroep wordt gedaan op ambtenaren van de lidstaten (zie 
§ 4.3).

5 Zie voor de stemverhouding tabel 4.2. Het totaal aantal stemmen bedraagt 87. Voor een gewone meerder-
heid zijn 44 stemmen nodig, voor een gekwalificeerde meerderheid 62. De blokkerende minderheid is 
26 stemmen (of 6 lidstaten, ongeacht het aantal stemmen, als het gaat om een besluit dat niet op een 
EC-voorstel is gebaseerd). Sinds 1994 geldt ook nog de kanttekening dat als er tussen 23 en 25 stemmen
tegen een EC-voorstel zijn, de Raad binnen redelijke tijd moet proberen te komen tot een compromis dat
op minstens 65 stemmen kan rekenen.

6 Na de verkiezingen van 1999 zijn dat, in volgorde van afnemende omvang, de fracties van de Europese
Volkspartij (christen-democraten) en Europese Democraten (EVP; 233 zetels), de Europese Sociaal-
Democraten (PES; 180), de Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR; 50), de Groenen en Vrije
Europese Alliantie (Groen/VEA; 48), Europees Verenigd Links/Noords Groen Links (EUL/NGL, 42), Unie
voor een Europa van Nationale Staten (UEN; 30), en Europa van Democratieën en Diversiteiten 
(EDD; 16); er zijn dan nog 27 afgevaardigden die niet bij een fractie zijn ingeschreven.

7 Niet te verwarren met de eerdergenoemde Raad van de Europese Unie of Raad van Ministers en ook niet
met de in Straatsburg gehuisveste Raad van Europa. De Raad van Europa, opgericht in 1949 door tien
West-Europese staten en thans meer dan veertig staten omvattend, ziet toe op naleving van het Europese
verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele rechten, en richt zich vooral op de bevorde-
ring van de democratie en culturele samenwerking. In een veel breder verband dan dat van de EU worden
hier internationale verdragen afgesloten. De onderwerpen gaan van het voorkómen van folteringen en de
bescherming van de natuur tot het tegengaan van supportersgeweld.
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8 Om wat dichter bij de zondag te zitten, vinden in Nederland de EP-verkiezingen wel plaats op donderdag
in plaats van op de voor verkiezingen gebruikelijke woensdag.

9 Gegevens uit deze paragraaf zijn grotendeels ontleend aan het ten behoeve van dit SCR opgestelde paper
De Europeanisering van het openbaar bestuur 1990-2000 van Koen Nomden en Adriaan Schout van het
EIPA, Maastricht.

10 De door de OESO gepubliceerde gegevens zijn afkomstig uit de Nationale rekeningen. In de 'Analytische
database' van de OESO wordt gepoogd de gegevens zo vergelijkbaar mogelijk te maken. Desondanks blij-
ven er verschillen: zo worden in sommige landen beroepsmilitairen wel meegerekend en in andere landen
niet, en worden niet overal alle staatsbedrijven meegeteld. Zie voor een overzicht OESO (1997). De
Nederlandse gegevens zijn in arbeidsjaren, die van de andere landen in banen.

11 De informatie over regio's in de laatste twee alinea's is afkomstig uit Keating (1998), Schobben (1995),
Salet (1995), Norton (1994), Sharpe (1993).

12 Gegevens finale consumptieve bestedingen 1996: Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië en Spanje
1995, Portugal 1993; vanwege goeddeels ontbrekende gegevens is Luxemburg niet opgenomen.

13 Dat is zeker niet het geval bij de regio-indeling die de EU hanteert, die voor Nederland bestaat uit de
landsdelen, de provincies, de Corop-regio's en de gemeenten, terwijl bijvoorbeeld voor Denemarken de
bovenste twee niveaus ontbreken (Lane en Ersson 1999: 190).
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5 PARTICIPATIE

5.1 Inleiding
Dit participatiehoofdstuk staat geheel in het teken van het centrale thema van het rapport,
'Nederland in Europa'. Nederland wordt hier uitsluitend in landenvergelijkend perspectief
behandeld. Waar mogelijk wordt gerapporteerd over alle vijftien EU-landen (en enkele daar-
buiten); waar nadere analyse gewenst is, worden naast Nederland België, Duitsland, Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Italië geselecteerd. De aandacht voor ontwikkelingen
in ons eigen land is zeer beperkt. Dat is echter geen groot bezwaar, omdat hier nog onlangs in
de Sociale en culturele verkenningen 1999 uitvoerig op is ingegaan (SCP 1999: 171-198; zie
ook Dekker 2000a). 

Begonnen wordt met een uitvoerig overzicht van maatschappelijke organisaties in Europese
landen en enkele landen daarbuiten (§5.2). Het accent ligt op 'vrijwillige associaties' met leden
en donateurs op het maatschappelijk middenveld tussen burgers en overheidsinstanties, dat wil
zeggen het domein dat zich tussen de informele primaire relaties rondom gezin en buurt, de
economische markt en de staat bevindt. In die institutionele sfeer zijn tal van organisaties
actief die veelal als intermediair optreden tussen de drie overige domeinen: politieke en al of
niet ideële belangenorganisaties, verbanden van sociale bewegingen en levensbeschouwelijke
organisaties en ook culturele en gezelligheidsverenigingen en sport- en hobbyclubs. Een uit-
gebreider scala van deze organisaties kwam al ter sprake in het SCR van 1994 (SCP 1994: 
582 e.v.) en van 1998 (SCP 1998: 755 e.v.). Toen stond de ontwikkeling in Nederland centraal;
thans is dat de positie van Nederland in internationaal perspectief.
De organisaties die in paragraaf 5.2 worden besproken, vormen een belangrijk onderdeel van
wat internationaal wordt aangeduid als de 'civil society'. In paragraaf 5.3 wordt dit begrip 
toegelicht en wordt een poging gedaan op basis van lidmaatschapscijfers en andere gegevens
te komen tot een samenvattende karakterisering van de Europese civil society's. In paragraaf 5.4
komen afzonderlijk de internationale oriëntatie en contacten van Nederlandse maatschappelijke
organisaties aan bod. Op basis van een beperkte eigen informatieverzameling bij organisaties
wordt de 'Europeanisering' van het maatschappelijke middenveld verkend. In aansluiting daarop
wordt de publieke opinie in Nederland vergeleken met die in zes andere Europese landen waar
het gaat om het vertrouwen in maatschappelijke organisaties (§5.5.1) en de Europese eenwor-
ding (§5.5.2). In de slotparagraaf 5.6 worden verbanden gelegd tussen de gegevens over orga-
nisaties en over de publieke opinie en wordt, teruggrijpend op het vorige hoofdstuk, afsluitend
kort ingegaan op de problemen van de Europese democratie en de perspectieven van de
Europese civil society.

De meeste lidmaatschapscijfers in dit hoofdstuk zijn verstrekt door de nationale organisaties.
Alle enquêtegegevens komen uit de Eurobarometers. Dat zijn de regelmatig in opdracht van
de Europese Commissie gehouden enquêtes in de landen van de Europese Unie. Deze gegevens
betreffen de bevolking van 15 jaar en ouder en zijn voor de meeste landen herwogen op demo-
grafische kenmerken om de representativiteit te verbeteren.1
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5.2 Maatschappelijke organisaties op een aantal terreinen
Achtereenvolgens wordt de stand van zaken in kaart gebracht voor politieke partijen (§5.2.1),
vakbonden (§5.2.2), kerken (§5.2.3), organisaties voor internationale hulpverlening en men-
senrechten (§5.2.4), milieuorga nisaties (§5.2.5) en een drietal organisaties in de sfeer van de
vrijetijdsbesteding (§5.2.6).2

De meeste organisaties die actief zijn op het maatschappelijke middenveld tussen de burgers
en de staatsorganen hebben een nationale basis, al werken ze internationaal samen met ver-
wante organisaties en maken ze doorgaans ook deel uit van internationale organisaties (zoals
de World Labour Organization of de UEFA). In dit hoofdstuk worden acht uitgesproken inter-
nationaal georganiseerde organisaties behandeld die hun hoofdkantoor buiten ons land hebben:
Amnesty International, het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace, het Wereld
Natuur Fonds, het International Fund for Animal Welfare, Scouting International en Rotary
International. Elk van de internationale organisaties wijst de binding met politieke partijen,
religieuze groepen of regeringen af en staat zeer terughoudend tegenover subsidies van over-
heden of giften van het bedrijfsleven.
Met uitzondering van de politieke partijen gaat het om wat in de Angelsaksische literatuur
wordt aangeduid als ngo's (niet-gouvernementele organisaties). Dat wil zeggen: organisaties die
geen deel uitmaken van overheid en staat, niet (voornamelijk) afhankelijk zijn van overheids-
gelden en niet gedreven worden door commerciële motieven, maar primair gericht zijn op ideële
doelen, het algemene welzijn of de belangenbehartiging van bevolkingsgroepen. Het lidmaat-
schap berust overwegend op vrijwillige basis. De organisaties vormen geen nieuw verschijnsel.
Dat geldt wel voor de internationalisering die zich onder hen manifesteert en waarop in para-
graaf 5.4 zal worden ingegaan. In de afgelopen eeuw nam het aantal internationale non-gouver-
nementele organisaties spectaculair toe. Blijkens de l'Annuaire des organisations internationales
steeg hun aantal tussen 1919 en 1993 met een factor 70 van 176 naar 12.457 (Merle 1995).

Organisaties als Amnesty, het Rode Kruis, Rotary en Scouting zijn in vrijwel alle landen van
de wereld vertegenwoordigd met plaatselijke afdelingen. Dat geldt niet voor het Wereld
Natuur Fonds (21 nationale organisaties en 5 geassocieerde leden), het International Fund for
Animal Welfare (dat kantoren heeft in meerdere Europese landen, maar duidelijk geconcen-
treerd is in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) of bijvoorbeeld consumenten-
organisaties. 
Naast organisaties die al bijna een eeuw bestaan, zijn er die met een kortere historie, die deels
verbonden zijn met de 'nieuwe sociale bewegingen' van de jaren zeventig en tachtig, toen een
aantal van de thema's waarop de organisaties gericht zijn werd gepopulariseerd. Rotary en
Scouting dateren van het begin van de twintigste eeuw. Even na de Eerste Wereldoorlog 
werd het internationale Rode Kruis opgericht. De andere internationale organisaties die hier
besproken worden stammen uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. De Europese koepel-
organisatie van voetbalbonden UEFA kwam in 1954 tot stand, het Wereld Natuur Fonds en
Amnesty International in 1961. De oprichtingsdatum van het International Fund for Animal
Welfare, Greenpeace International en Artsen zonder Grenzen ligt rond 1970.

De organisaties verschillen verder qua maatschappelijke positie en, zoals zal blijken, qua aan-
trekkingskracht in de afzonderlijke landen. Ze lopen eveneens uiteen qua organisatiestructuur
en hebben elk hun eigen typerende historie. Het zou te ver voeren al deze aspecten hier voor
elk van hen uit de doeken te doen. We beperken ons tot een inschatting van hun omvang in de
diverse landen.
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5.2.1 Politieke partijen
Het percentage van de kiesgerechtigden dat is aangesloten bij een politieke partij is nergens
hoog. Tabel 5.1 geeft een indruk van de situatie rond 2000, gebaseerd op gegevens van de poli-
tieke partijen zelf. De periode van 1960 tot het eind van de jaren tachtig gaf over het algemeen
een daling te zien van het aantal partijleden als percentage van het electoraat, maar de absolute
ledentallen bleven doorgaans stabiel of namen nog iets toe (Katz en Mair 1992). Dat is veran-
derd na de overgang naar de jaren negentig. Voor het eerst begon in vrijwel alle landen ook het
aantal partijleden in absolute zin af te nemen. In Nederland was de relatieve teruggang sterker
dan gemiddeld, namelijk bijna 32%. In Frankrijk (-65%), Noorwegen (-47,5%), het Verenigd
Koninkrijk (-50%) en Italië (-51,5%) deed zich een nog sterkere achteruitgang voor. In Noord-
en West-Europa slagen de politieke partijen er steeds minder in de burgers aan zich te binden.

Tabel 5.1 Lidmaatschap van een politieke partij, eind jaren negentig
totaalaantal % verandering leden als % van verandering

jaar leden t.a.v. 1980a het electoraat t.a.v. 1980a

Nederland 2000 294.469 –31,7 2,5 –1,8
West-Europa

België 1999 480.804 –22,1 6,6 –2,4
Duitsland 1999 1.780.173 –9,0 2,9 –1,6
Frankrijk 1999 615.219 –64,6 1,6 –3,5
Ierland 1998 86.000 –24,5 3,1 –1,9
Oostenrijk 1999 1.031.052 –30,2 17,7 –10,8
Verenigd Koninkrijk 1998 840.000 –50,4 1,9 –2,2
Zwitserland 1997 293.000 –28,9 6,4 –4,3

Noord-Europa
Denemarken 1998 205.382 –25,5 5,1 –2,2
Finland 1998 400.615 –34,0 9,7 –6,1
Noorwegen 1997 242.022 –47,5 7,3 –8,0
Zweden 1998 365.588 –28,1 5,5 –2,9

Zuid-Europa
Griekenland 1998 600.000 +166,7 6,8 +3,6
Italië 1998 1.974.040 –51,5 4,1 –5,6
Portugal 2000 346.504 +17,0 4,0 –0,3
Spanje 2000 1.125.731 +249,0 3,4 +2,2

a Voor Zwitserland verandering t.a.v. 1977, voor Frankrijk t.a.v. 1978.

Bron: Mair en Van Biezen (in druk)

Opvallend is de zeer grote toestroom in de meer recentelijk gevestigde democratieën van
Spanje, Griekenland en Portugal. Berekend op het totaalaantal kiesgerechtigden ligt in
Nederland het aantal partijleden onder het algemene gemiddelde (van 5,5%). Oostenrijk neemt
hier de koppositie in; 18% van het Oostenrijkse electoraat is aangesloten bij een politieke partij.
Het andere uiterste zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar dit voor minder dan 2%
van de kiesgerechtigden geldt. Ondanks de genoemde forse ledenaanwas, ligt in Spanje en
Portugal het aantal kiesgerechtigden dat partijlid is nog altijd onder het gemiddelde. Als per-
centage van het totale electoraat valt in ons land een minder dan gemiddelde achteruitgang
waar te nemen in het aantal personen dat is aangesloten bij een politieke partij. Daalde dit
percentage gemiddeld met 3%, in Nederland was dit met 1,8%. Oostenrijk, met zijn hoge poli-
tieke organisatiegraad, geeft wat dit betreft de sterkste daling te zien (-11%).
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5.2.2 Vakbonden
In de naoorlogse periode en in het bijzonder vanaf de jaren zeventig neemt Nederland te mid-
den van de Europese landen qua organisatiegraad van het werkende deel van de bevolking dui-
delijk een achterhoedepositie in. Vooral in de Scandinavische landen was en is die organisatie-
graad veel hoger. Daar is de rol van de vakbonden in de behartiging van de sociale zekerheid
ook veel directer, onder andere via de verschaffing van werklozenuitkeringen door de bonden
zelf. De dalende organisatiegraad vanaf de jaren zeventig deed zich niet alleen in ons land voor,
maar valt ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië waar te nemen.
In de meeste Europese landen nam sinds 1985 zowel het absolute aantal leden als de organisa-
tiegraad (berekend op het totaal aan salaris- of uitkeringsontvangers) van de vakbonden af.
Het meest geprononceerd valt het laatste waar te nemen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Portugal en Griekenland. Spanje gaf het uitzonderlijke beeld te zien van een aanzienlijke stij-
ging in beide opzichten. In Nederland en Luxemburg nam het absolute ledental wel duidelijk
toe, maar liep de organisatiegraad terug (ILO 1998).

In figuur 5.1 staan de meest recente cijfers over het percentage werkenden dat is aangesloten
bij een vakbond. Nederland ligt daarbij onder het gemiddelde voor de in de figuur opgenomen
16 Europese landen (-15%; gemiddelde: 45%), Frankrijk er zelfs ver onder (-36%). Alle vier de
Scandinavische landen liggen er ruim boven, variërend van +27% voor Noorwegen tot maar
liefst +52% voor Zweden. Ook België kent een meer dan gemiddelde organisatiegraad (+9%).

Figuur 5.1 Vakbondsleden als percentage van het aantal werkenden, eind jaren negentig

Bron: ILO (1998); ILO Bureau of Statistics 2000 (toegestuurd op verzoek).

5.2.3 Kerken
In alle Europese landen vormen kerken een belangrijk onderdeel van de plaatselijke civil
society.3 Het belang van de kerken is er om te beginnen alleen al in puur kwantitatieve zin. De
kans is aanzienlijk groter dat een Europeaan, van welke nationaliteit dan ook, kerklid is dan
dat hij lid is van enige andere organisatie op het maatschappelijke middenveld. De kans is ver-
der beduidend groter dat hij min of meer wekelijks samen met zijn geloofsgenoten bijeenkomt
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in een godsdienstige bijeenkomst of kerkdienst, dan dat hij met een dergelijke frequentie actief
is in een andere organisatie. De plaatselijke gemeente of parochie is een van de belangrijkste
plaatsen waar Europeanen elkaar frequent ontmoeten. Over het algemeen identificeren de
leden van kerken zich ook sterker met hun kerk dan de leden van de meeste andere organisaties
met hun organisatie. De organisatiestructuur van althans de grotere kerken bestaat uit de com-
binatie van enerzijds faciliteiten en netwerken op het sociale microniveau, rondom de primaire
leefsfeer van gewone mensen, met anderzijds een hiërarchie van bestuurlijke geledingen die
de coördinatie van activiteiten mogelijk maakt op lokaal, nationaal en internationaal niveau. In
combinatie met de morele boodschap die zij uitdragen, lijkt dit hen bij uitstek geschikt te
maken om mensen massaal en effectief te mobiliseren voor ideële of charitatieve doeleinden,
bijvoorbeeld via informatieverschaffing over sociale problemen en noden, het inzamelen van
geld of goederen of het steunen van altruïstische initiatieven (Wuthnow 1990; Wood en
Hougland 1990; De Hart 1999). In uiteenlopende landen is vastgesteld dat regelmatige kerk-
gangers actiever zijn in het vrijwilligerswerk, reden om zowel het kerkelijk lidmaatschap als
regelmatige kerkgang te rapporteren.

Figuur 5.2 biedt, op basis van bevolkingsenquêtes, een samenvattend overzicht van het bevol-
kingspercentage in de diverse landen dat aangesloten is bij de rooms-katholieke kerk, een der
grote protestantse kerken of een andere geloofsgemeenschap (inclusief de kleinere protestantse
kerken).

Figuur 5.2 Percentage katholieken, protestanten en leden van overige kerkrichtingen, alsmede percentage dat minstens 
een keer per week ter kerke gaat, 1998

Bron: Eurobarometer 50.0 (najaar 1998)

Er zijn vier soorten landen te onderscheiden. Naast landen waarin het overgrote deel van de
bevolking (nominaal) lid is van de katholieke kerk (België, Luxemburg, Oostenrijk, Ierland,
Italië, Spanje en Portugal), zijn er de landen waar het protestantisme sterk overheerst (het
evangelisch-lutherse Denemarken en Finland). Daarnaast is er nog Griekenland, waar nagenoeg
de gehele bevolking tot de Grieks-orthodoxe kerk behoort, en geldt voor landen als Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dat zowel het katholicisme als het protestantisme in
ruime mate vertegenwoordigd is onder de bevolking. In Nederland, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden is een naar verhouding groot deel van de bevolking niet bij een kerk-
genootschap of godsdienstige groepering aangesloten. Met een percentage buitenkerkelijken
van 60 is ons land koploper in Europa. 
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Over het algemeen tellen de katholieke landen meer trouwe kerkgangers dan de protestantse
landen. De landen zonder duidelijke dominantie van hetzij katholicisme hetzij protestantisme
bevinden zich daartussenin. In Ierland, Italië en Portugal treffen we percentueel de meeste
regelmatige kerkgangers aan, waarbij Ierland, waar ruim 64% van de bevolking als kerks kan
worden gekwalificeerd, alles overtreft. Nederland zit dicht tegen het Europese gemiddelde
aan. Het laagst ligt het percentage kerkgangers in de Scandinavische landen en Frankrijk.

5.2.4 Mensenrechten en internationale hulpverlening
In tabel 5.2 staan voor in het totaal negen organisaties in een groot aantal Europese landen
aantallen leden per duizend inwoners weergegeven.4 De eerste getallenkolommen betreffen
drie organisaties voor mensenrechten en internationale hulpverlening, te weten Amnesty
International, het internationale Rode Kruis (officiële naam: International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies) en Artsen zonder Grenzen (officiële naam: Médicins Sans
Frontières). De overige organisaties komen verderop ter sprake.
Aan de wieg van Amnesty International stond de campagne Appeal for Amnesty 1961, die de
Londense advocaat Peter Benenson in dat jaar startte in de krant The London Observer. Tegen
het eind van 1961 was de organisatie Amnesty International geformeerd, die sindsdien haar
mandaat is blijven baseren op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties. Aan het eind van de jaren zestig breidde de organisatie haar activiteiten
onder andere uit tot zogenoemde adoptiegroepen, vanaf de jaren tachtig aangeduid als lokale
groepen, waarbij het schrijven van brieven werd aangevuld met het voeren van specifieke
campagnes gericht op de vrijlating van een gevangene die door leden van Amnesty was
geadopteerd. Inmiddels is Amnesty uitgegroeid tot een organisatie met ruim een miljoen leden
in meer dan 150 landen. In 1977 ontving zij de Nobelprijs voor de vrede.
De International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, zoals de officiële naam
van de organisatie luidt, opgericht in 1919, is vandaag de dag actief in meer dan 176 landen.
In vele islamitische landen gebruikt de organisatie de rode halve maan in plaats van het rode
kruis. Het Rode Kruis is in 1863, op initiatief van de zakenman J. Henry Dunant (1828-1910),
in Genève opgericht om als neutrale organisatie hulp te kunnen bieden aan zieke en gewonde
soldaten op het slagveld. Het Comité voor hulpverlening aan gewonde militairen, de voorloper
van het Internationale Comité van het Rode Kruis, formuleerde het eerste Verdrag van
Genève. In totaal zijn er vier Verdragen van Genève, in 1949 aangenomen tijdens een diplo-
matieke conferentie, die afspraken omvatten voor de bescherming van oorlogsslachtoffers.
Onder druk van nieuwe vormen van gewapende conflicten, zoals guerrilla- en burgeroorlogen,
zijn in 1977 werden twee aanvullende protocollen aan de verdragen toegevoegd.
Artsen zonder Grenzen (officiële naam MSF: Médicins Sans Frontières) is actief in meer dan
80 landen. Het werd eind 1971 gesticht door een groep Franse artsen als eerste niet-militaire
en niet-gouvernementele organisatie, gespecialiseerd in medische noodhulp. De meeste van de
stichters hadden voor het Rode Kruis in Biafra gewerkt tussen 1968 en 1970. Hun streven was
iets te doen aan wat zij de tekortkomingen van internationale hulp achtten: de verschaffing van
te weinig medische hulp en het stuklopen daarvan op vele wettelijke en administratieve obstakels.
In 1999 werd aan Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de vrede toegekend.
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Tabel 5.2 Leden en donateurs van organisaties, tweede helft van de jaren negentig (per 1.000 inwoners)
internationale hulp                              milieu                        vrije tijd en service

Artsen
Amnesty Rode zonder Green- voetbal-

International Kruis Grenzen peace WNF IFAW bonden Scouting Rotary
(1995) (1996) (1999) (1999) (1999 ) (1999) (1996/97) (1999) (1999)

Nederland 9,8 57,5 44,6 38,0 52,9 23,4 61,3 3,9 1,2
West-Europa

België 1,6 23,5 57,8 5,5 7,5 . 43,7 9,1 0,9
Duitsland 0,4 57,7 0,0 6,4 6,0 3,4 65,6 1,6 0,4
Frankrijk 0,3 10,3 . 0,4 1,2 0,0 28,0 2,0 0,6
Ierland 2,3 2,9 . . . . 44,7 11,2 0,4
Luxemburg 2,4 7,5 . 12,0 . 51,5 13,6 1,2
Oostenrijk 3,1 62 . 21,6 19,2 . 51,6 2,0 0,6
Verenigd Koninkrijk 2,2 1,6 . 2,9 4,9 25,4 42,2 9,8 1,0
Zwitserland 3,0 42,3 . 17,3 55,6 . 29,2 7,7 1,3

Noord-Europa .
Denemarken 5,6 31,2 1,8 2,6 10,6 . 46,0 9,9 2,1
Finland 0,9 19,8 . 1,3 18,5 . 14,8 5,9 2,3
Noorwegen 8,4 56,8 . 0,1 4,2 . 49,6 3,9 3,1
Zweden 8,6 42,3 . 8,7 14,6 18,3 7,6 3,4
IJsland 12,0 69,7 . . . 41,0 6,0 3,3

Zuid-Europa
Griekenland 0,5 0,4 . 1,9 0,9 . 21,1 2,0 0,2
Italië 0,6 3,7 4,3 0,5 4,4 0,1 16,4 1,9 0,6
Portugal 0,4 5,3 . . . . 9,9 2,3 0,1
Spanje 0,3 19,8 . 1,8 0,8 . 12,0 5,4 0,4

Bron: Opgave door de organisaties; UEFA (1997)

Voor de drie internationale hulporganisaties komt uit tabel 5.2 geen consistent patroon naar
voren. De rekruteringskracht van Amnesty en het Rode Kruis is groot in ons land, Zweden,
Noorwegen en IJsland. In heel Zuid-Europa en eveneens in enkele Noordwest-Europese 
landen is zij gering. Het Rode Kruis heeft daarnaast een stevige organisatorische basis in
Duitsland en Oostenrijk. Door Artsen zonder Grenzen konden minder gegevens ter beschik-
king worden gesteld. Daaruit blijkt in elk geval dat de organisatie in Nederland en België sterk
vertegenwoordigd is.

5.2.5 Natuur en milieu
De volgende drie internationale organisaties zijn in tabel 5.2 opgenomen als representanten
van organisaties die actief zijn op het terrein van natuur: Greenpeace International, het Wereld
Natuur Fonds en het International Fund for Animal Welfare. De geschiedenis van Greenpeace
vangt aan in 1971, toen de Verenigde Staten het plan opvatten een atoomproef uit te voeren op
het eilandje Amchitka voor de kust van Alaska. Een groepje Canadezen besloot zelf naar
Amchitka af te reizen om de aandacht van de wereld te vestigen op het geweld dat de natuur
zou worden aangedaan. In 1979 werd Greenpeace International opgericht, een overkoepelend
en coördinerend orgaan van de Greenpeace-organisaties die inmiddels in allerlei landen waren
ontstaan. Thans zijn er kantoren in 32 landen en telt Greenpeace International wereldwijd 
2,4 miljoen donateurs.
Het Wereld Natuur Fonds (WWF: World Wide Fund for Nature) is 's werelds grootste organi-
satie gericht op natuurbehoud, met ca. 5 miljoen donateurs, 27 nationale organisaties, 5 geas-
socieerde leden en kantoren in nog eens 21 landen. Net als bij Amnesty International speelden
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krantenpublicaties een hoofdrol bij het ontstaan van de organisatie. Teruggekomen van een
studiereis naar Oost-Afrika, schreef de bekende Britse bioloog Julian Huxley drie artikelen in
The Observer waarin hij het publiek waarschuwde voor de teloorgang van de flora en fauna in
het gebied. Een van de lezers die reageerden was de zakenman Stolan, die Huxley voorstelde
een internationale organisatie op te richten, gericht op het verzamelen van fondsen tot behoud
van de natuur. Uiteindelijk gebeurde dit in 1961. Als internationaal symbool werd de zwart-
witte panda gekozen.
Het International Fund for Animal Welfare werd in 1969 opgericht om de zeehondenjacht te
stoppen. Sindsdien werden de campagnes uitgebreid tot de bevordering van het welzijn van
alle dieren, wild of gedomesticeerd, en waar ook op de wereld. De intensieve samenwerking
met lokale overheden om dit te bereiken staat in scherp contrast met de categorische weigering
van bijvoorbeeld Greenpeace ook maar enige relatie met regeringsinstanties aan te gaan. 

Net als bij de internationale hulporganisaties, springt bij de drie milieuorganisaties Nederland
eruit als een land met een opvallend grote bereidheid om zich aan te melden als lid of donateur.
Andermaal is die bereidheid gering in de Zuid-Europese landen, zonder dat de geringe animo
beperkt blijft tot het Zuiden. Ook Frankrijk bijvoorbeeld telt zeer weinig leden en donateurs.
In aanvulling op deze institutionele tellingen kan, op basis van de Eurobarometer-enquête van
1995, een beeld gegeven worden van het engagement met betrekking tot het milieu in de ver-
schillende landen. Dat is in figuur 5.3 samengevat. Met uitzondering van Frankrijk vertonen
Noord- en West-Europa een hoge organisatiegraad in de vorm van het lid- of donateurschap
van milieuorganisaties. Nergens is het bevolkingspercentage dat lid of donateur is zo groot als
in Nederland en Luxemburg. Frankrijk kent, evenals Oostenrijk, vergelijkenderwijs wel veel
milieuactivisme. In Zuid-Europa is de affiniteit met milieuorganisaties minder5, niet de bereid-
heid tot participatie in acties en demonstraties ten behoeve van milieukwesties. Net als in
Frankrijk uit men in Grieken land zijn bekommernis om het milieu eerder in de vorm van
acties en demonstraties dan via het lid- of donateurschap van organisaties. In deze landen zet
men ook eerder een handtekening onder een petitie gericht op de milieuproblematiek dan dat
men geldelijke steun geeft aan een milieuorganisatie.

Figuur 5.3 Betrokkenheid bij milieuorganisaties en demonstraties ten behoeve van het milieu, 1995 (in procenten)

Bron: Eurobarometer 43.1 bis (voorjaar 1995)
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In sommige landen ligt het accent dus op de rol van milieuorganisaties als lobbyende instan-
ties en bemiddelaars tussen de burgers en enerzijds de overheid, anderzijds de industrie. Het
meer georganiseerde karakter van de civil society's in de Noord-Europese landen brengt met
zich mee dat nieuwe sociale bewegingen er meer geïntegreerd en geaccepteerd zijn in de
maatschappij. In andere landen ligt de nadruk meer op directe confrontaties langs buitenparle-
mentaire kanalen en spelen vormen van institutioneel overleg een geringere rol. Het lijkt aan-
nemelijk dat de verschillen te maken hebben met de political opportunity structures binnen de
landen. In de noordelijke landen is de milieubeweging sterker geïnstitutionaliseerd via verte-
genwoordiging in overlegorganen van overheidswege dan elders. Daardoor is het vertrouwen
in consensuspolitiek groter en kunnen verlangens gemakkelijker langs conventionele en parle-
mentaire kanalen naar voren gebracht worden. Waar de organisaties en bewegingen een gerin-
gere stem hebben in de officiële circuits van politieke besluitvorming zal eerder naar radicale
en buitenparlementaire middelen worden gegrepen om gehoord te worden. Ander vergelijkend
onderzoek maakt duidelijk dat in Nederland en Scandinavië demonstranten minder wantrouwen
koesteren ten aanzien van de overheid (Dekker et al. 1997).6

5.2.6 Vrijetijds- en serviceorganisaties 
Tot slot van het overzicht van de aanhang van maatschappelijke organisaties wordt gekeken
naar drie organisaties in de sfeer van de vrijetijdsbesteding. Het belang van het ontspannende
verenigingsleven voor de sociale en politieke participatie moet niet worden onderschat. In zijn
bekende studie naar de Italiaanse civil society concludeert Putnam (1993): "Good government
in Italy is a by-product of singing groups and soccer clubs." Dat mag wat sterk zijn uitgedrukt,
het neemt niet weg dat de persoonlijke contacten en netwerken die mensen in zulke verenigin-
gen ontwikkelen een cruciale rol kunnen spelen bij hun rekrutering voor maatschappelijke én
politieke participatie (zie bijdragen in Hooghe 2000). Ook wanneer dergelijke organisaties
doeleinden nastreven die geen uitgesproken politieke inhoud hebben en mensen daarin niet op
een specifiek politieke wijze actief zijn (door bv. als adviseur op te treden of een uitstapje te
organiseren, teksten voor het clubblad aan te dragen of een inzamelingsactie te organiseren,
deel uit te maken van een bestuur of een redactie), hebben zij gelegenheid langs die weg vaar-
digheden te ontwikkelen die politiek relevant zijn en die toegepast kunnen worden op andere
maatschappelijke terreinen. Dergelijke civic skills kunnen een compensatiefunctie hebben,
doordat zij de politieke hulpbronnen vergroten onder leden wier opleidings- en beroepsniveau
hen anders zou veroordelen tot politiek quiëtisme. Laagopgeleiden hebben in verenigings-
verband meer mogelijkheden om zulke vaardigheden te ontwikkelen dan op hun werkplaats.

In tabel 5.2 werd de vrijetijdsbesteding vertegenwoordigd door drie soorten organisaties: de
voetbalbonden, Scouting en Rotary International. Ter introductie in het kort het volgende. De
UEFA (Union des Associations Européennes de Football) werd op 15 juni 1954 te Bazel 
opgericht. De voetbalbestuurders die het initiatief namen, werden geleid door het verlangen
naar meer eenheid en solidariteit binnen de Europese voetbalgemeenschap. Vijftig jaar later 
is dit streven nog steeds te vinden in de officiële doelstelling zoals vastgelegd door de organi-
satie: "(...) namens Europa's nationale voetbalbonden de voetbalsport bevorderen en de ont-
wikkeling van eenheid en solidariteit binnen de voetbalgemeenschap." Sinds haar oprichting
vormt de UEFA de overkoepelende organisatie van het Europese voetbal en een van de zes
continentale confederaties van de wereldvoetbalorganisatie FIFA. Het aantal bij haar aan-
gesloten bonden groeide van 25 ten tijde van de oprichting naar momenteel 51.
De eerste Wereldjamboree van Scouting werd te Londen in 1920 gehouden. Na het overlijden
van de oprichter van Scouting, Baden-Powell, in 1962, zet de groei van de internationale
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Scouting-beweging door met ups-en- downs. Als zijn belangrijkste doelstelling formuleert
Scouting "het bevorderen van het Scouting-programma op grondslag van de ideeën van Lord
Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en
jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid". 
Op 23 februari 1905 vond in Chicago de eerste, informele bijeenkomst van de eerste Rotary-
club plaats. Tegen het eind van het jaar telde de club 30 leden. Aanvankelijk werden alleen
verspreid over de Verenigde Staten nieuwe Rotary-clubs in het leven geroepen. Een internatio-
naal karakter kreeg Rotary voor het eerst in 1910, toen in het Canadese Winnipeg een club
werd geformeerd. Rond 1921 was de organisatie vertegenwoordigd op elk der continenten en
in 1922 werd de benaming Rotary International geadopteerd. De officiële doelstelling van
Rotary is "het verschaffen van humanitaire diensten, bevorderen van hoge ethische standaarden
in alle beroepen en het helpen opbouwen van goodwill en vrede in de wereld".

Tabel 5.2 leert dat Nederland, samen met Duitsland, de kroon spant wat het relatieve aantal
georganiseerde voetballiefhebbers onder de bevolking betreft. Scouting heeft vooral in
Luxemburg en Ierland een grote georganiseerde achterban, Rotary in de Scandinavische lan-
den. Het geringe draagvlak van maatschappelijke organisaties onder de bevolking van de
Zuid-Europese landen keert ook in deze cijfers terug. Dat geldt eveneens voor de positie van
Frankrijk als een vertegenwoordiger van het West-Europese deel, waar een naar verhouding
geringe bereidheid bestaat om zich bij organisaties aan te sluiten. Een nieuwe indicatie dat
interesse en organisatiegraad twee verschillende zaken zijn, wordt geleverd door de smalle
organisatorische basis van de voetbalbonden in de algemeen als voetbalgek te boek staande
Zuid-Europese landen. 

5.3 Nationale varianten van de civil society
In het voorgaande is gebleken dat er tussen de Europese landen uitgesproken verschillen
bestaan ten aanzien van de organisatiegraad van het maatschappelijke middenveld in het alge-
meen en van de aantrekkingskracht van specifieke organisaties in het bijzonder. Alvorens een
samenvattende interpretatie wordt gegeven van de tot dusver gepresenteerde gegevens, wordt
in tabel 5.3 inzicht geboden in de participatie in een groot aantal organisaties op basis van
actuele enquêtegegevens. Ons land en de Scandinavische landen worden gekenmerkt door een
hoge organisatiegraad van het maatschappelijke middenveld. Ze kennen een hoog percentage
leden van maatschappelijke organisaties en bovendien relatief veel personen die lid zijn van
meerdere organisaties. Het andere uiterste vormen Frankrijk en met name de Zuid-Europese
landen, die een lage organisatiegraad hebben. De overige West-Europese landen bevinden zich
daartussenin. De in paragraaf 5.2.2 gesignaleerde sterke positie van de vakbonden in de
Scandinavische landen keert terug in de tabel. Vergeleken met de andere Europese landen zijn
met name het hoge percentage dat in Nederland is aangesloten bij een natuur- of milieuorgani-
satie en de brede organisatorische basis van de behartiging van consumentenbelangen in ons
land opvallend.
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Tabel 5.3 Lidmaatschap van organisaties, bevolking van 15 jaar en ouder, 1998a (in procenten)
NL B D F IRL L A UK DK FIN S EL I P E

sportclubs, sportverenigingen 37 20 29 19 29 25 20 20 38 21 36 8 11 10 10
organisaties voor de bescherming van 
de natuur, dieren, het milieu 25 5 7 4 1 11 10 8 14 7 15 2 2 1 1
vakbonden of politieke partijen 18 8 8 4 6 11 11 11 51 37 51 3 4 3 3
sociale organisaties of godsdienstige met 
liefdadigheidsactiviteiten 16 5 8 4 8 11 8 10 9 13 13 3 8 4 3
godsdienstige of kerkelijke organisaties 
zonder liefdadigheidsactivitei ten 16 4 6 3 8 5 10 11 5 8 5 2 7 4 3
verenigingen of clubs voor een hobby of 
gemeenschappelijke interesse 16 4 11 2 11 4 9 11 18 16 19 1 1 1 0
culturele of artistieke verenigingen 11 9 4 10 4 10 6 5 16 7 10 7 5 5 6
consumentenorganisaties 11 1 1 1 0 9 1 1 5 1 19 0 1 1 1
organisaties of bewegingen voor de 
mensenrechten 5 2 1 2 2 3 3 2 5 2 7 0 2 0 1
jongerenorganisaties 3 6 2 2 5 9 5 5 5 6 4 1 1 2 2
andere, niet voorgelegde vereniging of 
organisatie 9 8 7 8 7 3 4 7 7 9 11 4 4 3 4

lid van geen vereniging of organisatie 21 52 47 60 49 43 47 47 16 28 15 76 66 74 72
lid van één vereniging of organisatie 32 32 33 28 31 29 29 30 29 38 26 19 25 21 22
van twee of meer 47 16 20 12 20 28 24 23 56 34 58 4 8 6 6
a '[Op dit toonblad] staat een aantal verenigingen en organisaties. Kunt u mij zeggen van welke u lid bent of aan de activiteiten van 

welke u deelneemt?' De organisaties staan in volgorde van afnemende deelname in Nederland.

Bron: Eurobarometer 50.1 (najaar 1998), gewogen resultaten

Het totaalbeeld bevestigt in grote trekken het onderscheid dat elders is gemaakt tussen drie
typen civil society's (Dekker en Van den Broek 1999: 69 e.v.), en dat in deze paragraaf ook
met betrekking tot afzonderlijke maatschappelijke organisaties herhaaldelijk is teruggekeerd.
In de eerste plaats zijn er landen met een actieve civil society. Daar zijn velen lid van maat-
schappelijke organisaties en wordt door de leden ook veel vrijwilligersactiviteiten gedaan. In
de tweede plaats bestaan er brede civil society's, die veel leden tellen, waarvan er echter maar
weinig actief zijn. Tenslotte zijn er de elitaire civil society's met lage ledentallen, maar wel
veel activiteit door leden. Internationale enquêtes leren dat we voor de eerste categorie buiten
Europa moeten zijn, bij de Verenigde Staten en Canada. Nederland en de Scandinavische lan-
den behoren duidelijk tot de tweede categorie en landen als Italië en Frankrijk even uitgesproken
tot de derde. België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nemen een tussenpositie in.7

Een wat specifieker beeld kan men zich vormen op basis van de gegevens die in het voor-
gaande voor een aantal organisaties zijn gepresenteerd. Voor zeven landen zijn in tabel 5.4 de
ledentallen van deze organisaties nog eens opgeteld per 1.000 inwoners. Vakbonden en van-
zelfsprekend politieke partijen zijn organisaties die in hoge mate geïntegreerd zijn in de natio-
nale circuits van politieke besluitvorming en deel uitmaken van de geïnstitutionaliseerde vor-
men van overheidsoverleg. Bij de overige organisaties is dat niet of minder het geval. Omdat
zij min of meer onafhankelijk van de centrale overheden en de ontwikkelingen op de econo-
mische markt opereren, behoren zij tot de typische uitdrukkingsvormen van de plaatselijke
civil societies. Wat betreft de kerken is dat niet altijd het geval. In Engeland en Denemarken is
sprake van een (officieel erkende) staatskerk, in ons land is sinds 1848 de scheiding tussen
kerk en staat in de grondwet verankerd.
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Er vallen drie typen landen te onderscheiden. Denemarken is bij uitstek, Italië en België wat
minder uitgesproken, een voorbeeld van de eerste categorie: de landen waarin de traditionele
organisaties van politieke partijen, vakbonden en kerken een hoge organisatiegraad kennen,
maar waar de overige organisaties op het maatschappelijke middenveld niet zo sterk zijn ont-
wikkeld. Frankrijk behoort tot de landen waar in beide opzichten sprake is van weinig affiniteit
met maatschappelijke organisaties. Met als enige uitzondering de kerken, vertonen de Fransen
bij alle in de tabel opgenomen organisatievormen de geringste animo om als lid of donateur op
te treden. Het ontzuilde Nederland tenslotte vormt een typisch voorbeeld van een land waar
relatief weinig burgers zijn georganiseerd binnen kerken, politieke partijen of vakbonden, maar
waar tegelijkertijd een omvangrijke sector van niet-gouvernementele overige organisaties
bestaat. Wat betreft het aantal leden en donateurs van milieuorganisaties behoort ons land tot de
Europese top; dat geldt eveneens waar het gaat om organisaties die actief zijn op het gebied van
mensenrechten, internationale hulp of sport. Daarmee bevestigen de institutionele cijfers het
patroon dat aan de hand van de enquête-uitkomsten van tabel 5.3 werd geschetst.

Tabel 5.4 Aantal leden/donateurs van verschillende organisaties in zeven landen, 1994-1999 (per 1.000 inwoners)
NL B D F UK DK I

politieke partijen (1998-2000) 19 47 22 11 14 39 34
vakbonden (1994/5) 100 157 114 30 124 348 112
kerken (1998) 411 757 734 671 597 815 919
totaal 530 961 870 712 735 1.202 1.065

internationale hulp: Amnesty International 
en Rode Kruis (1995/6) 70 24 58 11 4 19 4
milieu: Greenpeace en WNF (1999) 90 13 13 2 8 13 5
totaal 160 37 71 13 12 32 9

vrijetijds- en serviceorganisaties: voetbal-
bond, Scouting, Rotary (1996-1999) 66 53 67 31 53 57 19
Bron: Opgave door de organisaties; Mair en Van Biezen (in druk); ILO (1998); Eurobarometer 50.0 (najaar 1998);
UEFA (1997)

Tabel 5.5, die is gebaseerd op enquête-uitkomsten, laat zien dat Nederland al sinds langere tijd
wordt gekenmerkt door een hoge organisatiegraad. Ook in Denemarken is de animo groot om
zich aan te sluiten bij een politieke of sociale organisatie. Italië vormt daarentegen het voor-
beeld van een land dat over de hele periode 1959-1990 een lage organisatiegraad kende. Aldus
keert het eerder gemaakte onderscheid tussen actieve, brede en elitaire civil society's terug.
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Tabel 5.5 Percentage dat geen lid is van een politieke of sociale organisatiea in zeven West-Europese landen, 1959-1990
1959 1977 1983 1987 1990

Nederland – 20 22 38 26

België – 29 56 61 44
West-Duitsland 59 47 43 65 43
Frankrijk - 38 56 67 58
Groot-Brittannië 52 46 42 47 39
Denemarken – 25 35 20 14
Italië 71 54 64 70 62
a Politieke, sociale en religieuze groep, vakbond.

Bron: Civic Culture en Eurobarometergegevens zoals gerapporteerd door Aarts (1995: 232)

5.4 Nederlandse maatschappelijke organisaties en Europa
Internationalisering is een van de meest dominante processen geweest van de twintigste eeuw.
Tekenden, bijvoorbeeld, 50 landen in 1945 het manifest van de Verenigde Naties, vandaag de
dag maken meer dan 180 landen deel uit van de VN. Een ander voorbeeld en meer in de geest
van deze paragraaf: tussen 1919 en 1993 steeg het aantal intergouvernementele organisaties
van 37 naar 297 (Merle 1995). Tussen 1953 en 1993 groeide het aantal bovennationaal
georganiseerde sociale bewegingen (gericht op zaken als mensenrechten, natuur en milieu,
vrouwenrechten, vrede en ontwapening) van minder dan 200 naar meer dan 600 (Smith 1997).
Dergelijke ontwikkelingen hebben sommige auteurs tot de constatering gebracht dat er een 
global civil society is ontstaan (Falk 1987; Smith 1997, 1998). Anderen (bv. Keck en Sikkink
1998) betogen dat het zover nog lang niet is, omdat daarvoor de verschillen tussen landen te
groot zijn en de internationale organisatievorming nog te fragiel. Transnationale pressie- en
lobbygroepen manifesteren zich toch eerst en vooral binnen nationale staten of in reactie daarop.
Dat neemt niet weg dat binnen de nationale civil societies wel internationaliseringstendensen
vallen waar te nemen en dat tal van organisaties die actief zijn op het terrein tussen burgers en
staat in toenemende mate geïnvolveerd zijn in transnationale netwerken (Waterman 1998). Wat
de milieubeweging betreft constateert Lipschutz (1996) ook de ontwikkeling van een code of
global civil society, een internationaal systeem van beginselen, normen, regelgeving en prak-
tijken waaraan een groot aantal, doorgaans op nationale basis georganiseerde en veelal zeer
uiteenlopende, actoren zich conformeren.

Hoe men de internationale situatie ook wenst te karakteriseren, het lijkt aannemelijk dat ook
vele van de organisaties die in het Nederlandse maatschappelijke middenveld actief zijn in toe-
nemende mate kiezen voor een internationale oriëntatie in het nastreven van hun doelen. Nadat
in de vorige paragraaf een beeld is gegeven van de aantrekkingskracht van een aantal organisa-
ties in termen van leden- en donateursaantal, wordt daarom nu bekeken hoe het staat met de
internationale en Europese inbedding van een aantal Nederlandse vertegenwoordigers van deze
organisaties. In hoeverre kan er bij hen gesproken worden van internationalisering en een ster-
kere oriëntatie op de Europese eenwording? Het materiaal is ontleend aan een korte enquête die
bij veertien grote organisaties (meer dan 50.000 leden of donateurs) is gehouden tussen februari
en april 2000. Ze zijn opgenomen in tabel 5.6 en bestrijken de belangrijkste sectoren van het
Nederlandse maatschappelijke middenveld. Elk op hun terrein vormen zij de grootste of een
van de grootste organisaties. Representativiteit voor alle geledingen van dat middenveld wordt
hier niet beoogd. Het gaat om een impressie van de wijze waarop enkele belangrijke vertegen-
woordigers van het middenveld zich aan het instellen zijn op de Europese integratie en interna-
tionale samenwerkingsverbanden. Tabel 5.6 geeft daarvan een schematisch overzicht.
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Tabel 5.6 Organisaties, hun omvang en mate van internationalisering
gevolgen 

aantal leden/ internationale Europese 
sector naam organisatie donateurs in 1997 vervlechting eenwording
consumenten 'vereniging eigen huis' 70.000 recentelijk geen

natuur en milieu Natuurmonumenten 870.000 recentelijk geen
Vogelbescherming Nederland 102.000 recentelijk geen
Wereld Natuur Fonds Nederland (WNF) 705.000 sinds langere tijd

werkgevers algemene werkgeversvereniging VNO/NCW 80.000 sinds langere tijd groot

werknemers Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) 1.123.000 sinds langere tijd groot

internationale solidariteit Rode Kruis Nederland 830.000 sinds langere tijd geen
Unicef Nederland 380.000 niet/nauwelijks

morele kwesties Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie (NVVE) 96.000 recentelijk geen
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren 
Kind (VBOK) 102.000 niet/nauwelijks geen

politieke partijen Christen-Democratisch Appel (CDA) 89.000 sinds langere tijd groot
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 53.000 sinds langere tijd groot

ouderen Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (KBO) 236.000 recentelijk

vrouwen Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN) 50.000 sinds langere tijd

totaal (n = 14) 4.786.000
Bron: informatie verzameld bij de organisaties; aan te vragen bij het SCP

Internationale inbedding
Op basis van de door de organisaties gegeven informatie over hun internationale contacten
kunnen globaal vier categorieën worden onderscheiden. In de eerste plaats zijn er de organisa-
ties die niet of nauwelijks formele internationale relaties onderhouden in Europees verband
(voorbeelden: de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en Unicef
Nederland).8 In de tweede plaats zijn er de organisaties die in de meest recente periode (de
afgelopen tien jaar) internationale contacten zijn aangegaan of hoger op hun prioriteitenlijst
hebben geplaatst. In de meeste gevallen gebeurde dat onder invloed van de Europese eenwor-
ding, zoals in het geval van de 'vereniging eigen huis', Natuurmonumenten, de NVVE en de
Unie KBO, die in de loop van de jaren negentig zitting heeft genomen in meerdere Europese
samenwerkingsverbanden met het uitdrukkelijke doel op Europees niveau tot een betere belan-
genbehartiging naar haar achterban te komen. Soms speelde de Europese eenwording geen rol
bij het ontwikkelen van grensoverschrijdende netwerken (voorbeeld: Vogelbescherming
Nederland, die sinds 1993 een wereldwijde dimensie heeft gekregen via Birdlife International).
eenderde categorie vormen de organisaties die al lange tijd zijn ingebed in internationale net-
werken. Daartoe behoren organisaties die van meet af aan internationaal zijn opgezet, zonder
dat de Europese eenwording hierbij van invloed is geweest (zoals het Wereld Natuur Fonds en
het Rode Kruis). Het VNO/NCW maakt al meer dan veertig jaar deel uit van Europese onder-
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nemersorganisatie Unicef. De vakcentrale FNV onderhoudt sinds jaar en dag bilaterale contac-
ten met vele vakorganisaties in de wereld en ondersteunt vakbondsopbouwprojecten in tiental-
len landen.9 Ook de politieke partijen CDA en de VVD zijn al decennia lang gelieerd aan
overkoepelende Europese partijorganisaties (EVP, Europese Liberalen en Democraten) en
mondiale organisatievormen zoals de Christen-Democratische Internationale (CDI) en de
Liberale Internationale. Het laatste geldt eveneens voor de Katholieke Plattelandsvrouwen
Nederland, die lid zijn van uiteenlopende mondiale organisaties, waarbij de Europese integra-
tie overigens een marginale rol lijkt te spelen.

Gevolgen van de Europese eenwording voor de organisaties
Hoewel er doorgaans samenwerkingsverbanden zijn met buitenlandse zusterorganisaties, heeft
de Europese eenwording voor maar een deel van de organisaties directe gevolgen gehad.10

Lange tijd heeft de eenwording een overwegend economisch karakter gehad, later kreeg zij
ook een politiek-institutionele vorm. Zowel de werkgeversorganisatie VNO/NCW als de vak-
centrale FNV benadrukt dan ook sterk haar geïnvolveerdheid in het proces van eenwording.
Hetzelfde geldt voor de beide politieke partijen die deelnamen aan de enquête: CDA en VVD.
Maar meer recentelijk zijn ook de Unie Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de
Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN) zich gaan instellen op internationalisering,
respectievelijk onder druk van de Europese wetgeving op ouderengebied en ten faveure van de
uitwisseling van kennis en ervaringen. Het ligt voor de hand dat van oudsher internationaal
georganiseerde organisaties zoals het WNF en Unicef makkelijker de nieuwe Europese kanalen
bevaren. Unicef Nederland bijvoorbeeld is, met de verschuiving van steeds meer beslissingen
van Den Haag naar Brussel, een grotere nadruk gaan leggen op contacten met haar internatio-
nale kantoor te Brussel en de benadering van Europarlementariërs en de Europese Commissie. 

Kortom, de internationalisering van politieke en economische betrekkingen heeft de organisa-
ties op het Nederlandse maatschappelijke middenveld in variërende mate beïnvloed. Al is zij
daarvan doorgaans niet de oorzaak geweest, in de meeste gevallen heeft de Europese integratie
wel bevorderd dat hun horizon werd verbreed tot ruim voorbij de nationale grenzen. Een aan-
tal organisaties lijkt zich goed bewust van het belang van Brusselse en internationale contacten
om hun doelstellingen op de Europese agenda te krijgen of te houden.11 Afgezien van het ver-
schil in reactie bij de organisaties, manifesteren de gevolgen van de eenwording zich niet op
alle terreinen of niet op alle terreinen even sterk. Dat komt onder andere doordat het centrum
van beslissingsbevoegdheid per onderwerp verschilt. Met betrekking tot arbeidsomstandig-
heden en vrouwenemancipatie bijvoorbeeld, is het beleid in hoge mate gecommunautariseerd;
daarentegen is er bijvoorbeeld op belastinggebied nog weinig sprake van Europese regelwet-
geving. Dat weerspiegelt zich in de opstelling van bijvoorbeeld een vakbond als de FNV. Op
de eerstgenoemde terreinen wordt sterk 'Europees' geopereerd, wat betreft het laatste meer op
nationaal niveau. 

5.5 De Europese publieke opinie
In deze paragraaf wordt in het verlengde van de beschouwingen over maatschappelijke organi-
saties en het middenveld allereerst ingegaan op het vertrouwen in maatschappelijke instituties
(§5.5.1). Vervolgens komen opvattingen over de Europese eenwording aan bod (§5.5.2). Voor
beide onderwerpen wordt voor enkele samenvattende metingen gekeken naar de differentiatie
van opvattingen binnen landen. Om niet om te komen in de cijfers, vindt de vergelijking plaats
op de eerder aangekondigde selectie van zeven landen.
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5.5.1 Institutioneel vertrouwen
Tabel 5.7 biedt inzicht in het vertrouwen in instituties. Vermeld wordt het aandeel mensen dat
vertrouwen heeft in een institutie als percentage van alle respondenten die over minstens
twaalf van de zeventien voorgelegde instituties een uitspraak deden. Voor maximaal vijf insti-
tuties wordt een 'weet niet'-antwoord beschouwd als teken van geen vertrouwen.
De media genieten in de meeste landen veel vertrouwen – met uitzondering van de schrijvende
pers (de tabloids?) in het Verenigd Koninkrijk – en politieke partijen overal weinig. In
Nederland valt het met het gebrek aan vertrouwen in de politieke partijen nog mee. De onder-
linge verschillen voor afzonderlijke instituties zijn soms aanzienlijk. Zo kunnen Denemarken
en Nederland op basis van hun gemiddelde scores als landen met veel institutioneel vertrou-
wen worden aangemerkt, maar de volgorde van de instellingen verschilt. Kerk, leger, justitie
en politie scoren in Denemarken aanzienlijk hoger dan in Nederland, waar vrijwilligersorgani-
saties en niet-overheidsinstellingen populairder zijn. Hoewel nationale verschillen in gemid-
deld vertrouwen vrij stabiel zijn, zijn er soms op korte termijn ook duidelijke verschuivingen
in vertrouwen in afzonderlijke instituties te signaleren (Dekker 2000b). In vergelijking met
1997 staan in 1999 in België regering, politie en justitie er weer iets beter voor (na de affaire-
Dutroux) en is in Nederland het imago van het leger verbeterd (na Srebrenica?).

Tabel 5.7 Vertrouwen in instituties, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 (in procentena)
NL B D F UK DK I

de televisie 86 79 69 59 71 73 60
de radio 81 77 68 70 67 79 56
de schrijvende pers 75 65 50 63 26 58 46
liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligers-
organisaties 74 51 53 67 69 64 62
de politie 72 43 67 56 67 85 60
het leger 71 45 65 58 78 75 59
de [nationale] regering 66 25 47 39 41 42 31
het [nationale] parlement 65 28 49 41 41 56 33
de Verenigde Naties 64 47 45 50 55 70 57
de vakbonden 62 39 37 36 41 51 30
justitie, [nationale] rechtssysteem 61 23 53 37 50 72 38
overheidsinstellingen 60 40 46 46 50 52 29
niet-overheidsinstellingen 58 40 39 46 35 33 44
grote ondernemingen 55 38 33 40 30 48 44
de kerk 48 32 45 38 58 70 58
de Europese Unie 46 44 36 42 23 33 59
politieke partijen 42 18 20 12 18 28 17
(spreekt nergens vertrouwen in uit) (2) (6) (5) (5) (4) (1) (6)

gemiddeld vertrouwen in instituties 64 43 48 47 48 58 46
idem in 1997b 61 35 45 43 49 61 43
a 'Ik wil u nu een vraag stellen over het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende 

[17 op toonblad vermelde] instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft.' Vermeld worden de 
percentages 'eerder wel vertrouwen' in plaats van 'eerder geen vertrouwen en 'weet niet' als het aantal 'weet niet'-antwoorden 
minder dan zes is. De volgorde is die van het vertrouwen in Nederland.

b In 1997 waren aan de liefdadigheidsorganisaties geen vrijwilligersorganisaties toegevoegd (Dekker 2000b).

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten
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Vertrouwen in de zeventien instituties hangt positief samen. Vrijwel alle correlaties zijn signi-
ficant positief en geen enkele is significant negatief. De verklaarde variantie van de eerste
ongeroteerde component bedraagt 25% tot 33%. Onder die globale samenhang gaan echter
wel dimensies schuil van als verwant beoordeelde instituties. Zo vormen overal oordelen over
de media een dimensie, evenals die over regering, parlement en (deels) partijen, respectieve-
lijk politie en leger. Interessant is de positie van de kerk. In de meeste landen gaat het oordeel
over de kerk samen met dat over leger en politie, maar in Nederland en ook in Duitsland (daar
samen met de vakbonden) gaat het juist samen met dat over liefdadigheidsinstellingen en niet-
overheidsinstellingen. Dat zou te maken kunnen hebben met de voortgeschreden ontkerkelij-
king en met de religieuze pluriformiteit in deze landen; in ieder geval wordt de kerk hier meer
als deel van de civil society dan van het gezag gezien.12

Om de achtergronden van vertrouwen te kunnen belichten, wordt in tabel 5.8 afgezien van de
verscheidenheid in dimensies en wordt gekeken naar het gemiddelde vertrouwen dat in de
zeventien instituties wordt uitgesproken. Er is weinig differentiatie. Het grotere vertrouwen
van hoger (i.c. langer) opgeleiden komt nog het meest als een gemeenschappelijke factor naar
voren. In Nederland springt het geringe vertrouwen van lager opgeleiden eruit.

Tabel 5.8 Achtergronden van gemiddeld vertrouwen in instituties, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 
(afwijkingen van de (niet vermelde) complementaire categorie)a

NL B D F UK DK I
sekse:

vrouw –1 +1 +1 –2 +2 –5 ** –1
leeftijd:

jong (15-34 jaar) +0 +2 –3 +1 –3 +6 ** –3
oud (≥ 55 jaar) –2 +2 +5 ** +1 +2 +4 –1

opleidingsniveau:
laag (regulier onderwijs voor 16e jaar verlaten) –13 ** –2 +1 +0 –2 –5 +3
hoog (idem na 19e jaar of leert/studeert nog) +4 * +5 ** +3 * +0 +9 ** +2 +5 *

politieke positie:b

links +2 +1 –1 +4 * –1 –1 –3
rechts +3 +4 –2 +3 –1 +0 –7 **

verklaarde variantie (adjusted r2) in% 7 1 1 0 2 3 1
a Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 tweezijdig.
b Zelfplaatsing op een schaal van 1 ('links') – 10 ('rechts'); links = 1-4, rechts = 7-10, en de referentiecategorie wordt gevormd

door de posities 5-6 en niet-plaatsingen.

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Het vertrouwen in overheid en maatschappelijke organisaties kan ook worden gemeten aan de
hand van de antwoorden op de vraag van wie men informatie over de toestand van het milieu
vertrouwt. Evenals in 1992 (SCP 1994: 600-601) staan blijkens tabel 5.9 in 1999 de milieu-
beschermingsorganisaties bovenaan, is er veel vertrouwen in consumentenorganisaties en
wetenschappers en sluiten vakbonden, politieke partijen en de industrie de rij. 

Voor alle landen geldt dat positieve relaties tussen de betrouwbaarheidsoordelen er overheersen,
zij het minder dan bij het vertrouwen in instituties.13 Wat de onderliggende beoordelingsdimen-
sies betreft, worden overheden, politieke partijen in het algemeen en vaak ook vakbonden als
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verwant beoordeeld en gaan milieupartijen samen met consumenten- en milieuorganisaties; in
Duitsland echter horen de (regerende) Groenen eerder bij de andere partijen en de overheid.
Docenten en wetenschappers gaan altijd samen, maar de positie van media en industrie ver-
schilt nogal. Een en ander komt aardig overeen met het patroon van vertrouwen in 1992, zoals
dat grafisch werd afgebeeld in het Sociaal en Cultureel Rapport 1994 (SCP 1994: 602).

Tabel 5.9 Vertrouwen in bronnen van informatie over het milieua, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 
(genoemde organisaties in procenten)

NL B D F UK DK I
milieubeschermingsorganisaties 64 47 62 49 40 51 45
consumentenorganisaties 60 28 38 48 21 52 19
wetenschappers 49 39 42 41 29 49 32
de media 28 40 29 28 15 21 26
docenten, op school of op de universiteit 21 22 16 17 19 21 9
politieke partijen die voor het milieu zouden zijn 20 11 9 12 8 8 8
de nationale of lokale overheid 18 12 10 10 9 27 6
vakbonden 9 4 4 4 4 5 2
politieke partijen in het algemeen 9 3 4 2 2 6 1
de industrie 2 2 3 2 3 6 1
(spreekt nergens vertrouwen in uit/weet niet) (7) (14) (13) (8) (26) (10) (19)

gemiddeld vertrouwen in informatiebronnen 28 21 22 21 15 25 15
a Toonblad met de elf vermelde institutionele categorieën met de vraag aan te geven welke daarvan men zou vertrouwen als 

het gaat over milieukwesties.

Bron: Eurobarometer 51.1 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Voor een eenvoudige vergelijking wordt weer geen rekening gehouden met de dimensies in
vertrouwen en wordt in tabel 5.10 naar het gemiddelde vertrouwen uit tabel 5.9 gekeken. Met
opnieuw een uitzondering voor Denemarken, is er bij het opleidingsniveau weer een gemeen-
schappelijk verschil te signaleren: hoger opgeleiden vertrouwen gemakkelijker dan lager 
opgeleiden.

Tabel 5.10 Achtergronden van gemiddeld vertrouwen in informatiebronnen, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 
(afwijkingen van de (niet vermelde) complementaire categorie)a

NL B D F UK DK I
sekse

vrouw –1 +0 –0 –0 –0 –1 +1
leeftijd

jong (15-34 jaar) –3 * –3 ** –0 –2 –1 +1 –2 **
oud (≥ 55 jaar) –4 ** –3 ** –0 +0 –1 –3 * –3 **

opleidingsniveau
laag (regulier onderwijs voor 16e jaar verlaten) –3 –5 ** –3 ** –5 ** –2 ** –3 –5 **
hoog (idem na 19e jaar of leert/studeert nog) +4 ** +4 ** +2 ** +3 ** +5 ** +1 +2 **

verklaarde variantie (adjusted r2) in % 3 5 1 4 3 2 8
a Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 tweezijdig.

Bron: Eurobarometer 51.1 (voorjaar 1999), gewogen resultaten
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5.5.2 De Europese eenwording
Alvorens uitgebreider wordt ingegaan op de angsten voor de Europese eenwording en de 
wensen om tot meer Europees beleid te komen, wordt in tabel 5.11 aan de hand van diverse
opvattingen in kaart gebracht hoe het staat met de Europese gezindheid in de zeven landen.14

Tabel 5.11 Territoriale bindingen en opvattingen over Europa, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 (in procenten)
NL B D F UK DK I

gevoelens van gehechtheid aan ...a

1 eigen stad of dorp:
- sterk gehecht 36 50 53 44 43 54 55
- nogal gehecht 35 33 36 37 40 32 35

2 eigen streek:
- sterk gehecht 33 48 44 43 41 48 43
- nogal gehecht 39 37 43 40 42 30 44

3 eigen land:
- sterk gehecht 47 35 41 47 59 81 49
- nogal gehecht 39 42 45 42 33 16 42

4 heel Europa:
- sterk gehecht 13 24 18 16 10 32 21
- nogal gehecht 38 40 42 39 29 40 47

is aan Europa niet minder gehecht dan 
aan het eigen land 42 65 49 46 24 41 52

ziet zichzelf in de nabije toekomst ...b

- alleen als Nederlander, Belg, 
Duitser, enzovoort 40 44 46 35 62 52 29

- alleen als Europeaan 2 6 4 7 5 3 5

tevredenheid met hoe de democratie 
functioneert in ...c

1 eigen land
- zeer tevreden 14 9 15 8 13 23 3
- tamelijk tevreden 66 42 54 54 59 59 32

2 de Europese Unie
- zeer tevreden 5 9 7 5 7 3 5
- tamelijk tevreden 46 49 41 47 39 31 53

is over de Europese democratie niet minder 
tevreden dan over die in eigen land 49 76 53 65 43 32 71

vindt het lidmaatschap van het eigen land 
van de EU in het algemeen gesproken ...d

- een goede zaak 73 47 44 47 31 51 62
- een slechte zaak 5 8 10 14 23 23 5

zou in het geval van opheffing van de EUe

- erg teleurgesteld zijn 45 28 33 38 19 37 50
- opgelucht zijn 9 9 16 13 24 22 3

a 'Mensen kunnen zich in meer of mindere mate gehecht voelen aan hun stad of dorp, aan hun streek, aan hun land of aan Europa.
Wilt u mij zeggen hoe sterk u zich gehecht voelt aan ...'. Vermeld zijn de antwoorden 'sterk' en 'nogal gehecht' in plaats van 
'niet erg' en 'helemaal niet gehecht' (1999).

b Respondent wordt gevraagd hoe hij zichzelf in de nabije toekomst ziet. Complementair aan de beide vermelde mogelijkheden 
zijn 'als iemand met nationaliteit [Nederlander ...] maar ook als Europeaan' en 'als Europeaan maar ook als iemand met 
nationaliteit [Nederlander ...]' (1998).
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c 'De wijze waarop de democratie in [Nederland .../de Europese Unie] functioneert, bent u daarover al met al zeer tevreden, 
tamelijk tevreden, niet zo tevreden of helemaal niet tevreden?' Vermeld zijn de antwoorden 'zeer' en 'tamelijk tevreden' in plaats
van 'niet zo' en 'helemaal niet tevreden' (1999).

d De complementaire antwoorden zijn 'noch goed, noch slecht' en 'weet niet' (1999).
e 'Als u morgen zou horen dat de Europese Unie zou worden opgeheven, zou u dan erg teleurgesteld zijn, zou het u niet kunnen 

schelen of zou u juist opgelucht zijn?' Complementaire antwoorden zijn 'kan niet schelen' en 'weet niet' (1998).

Bron: Eurobarometer 50.0 (najaar 1998) en 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Bij de gehechtheid aan woonplaats, streek, land en Europa zijn er, afgezien van verschillen in
gemiddelde toonhoogte – Italianen tonen ten aanzien van alle niveaus meer gehechtheid dan
Nederlanders –, opmerkelijke binnenlandse verschillen te signaleren: Belgen en Duitsers zijn
meer gehecht aan de eigen stad of het eigen dorp dan aan het eigen land; Nederlanders, inwo-
ners van het Verenigd Koninkrijk en vooral Denen tonen meer gehechtheid aan de natie dan
aan de woonplaats. Europa roept overal de minste gevoelens van gehechtheid op, maar de
mate waarin verschilt nogal. In België is de verbondenheid met Europa in vergelijking met de
nationale verbondenheid het grootst, in het Verenigd Koninkrijk het kleinst.
In alle landen zijn er maar erg weinig mensen die verwachten dat nationaliteit voor hen van
geen belang meer zal zijn, oftewel dat zij zichzelf in de nabije toekomst nog uitsluitend als
Europeaan zullen zien. Omgekeerd verwacht alleen in het Verenigd Koninkrijk een duidelijke
meerderheid zichzelf niet ook als Europeaan te zien. In Italië verwachten de meeste mensen
zichzelf te gaan zien als Europeaan én als behorend tot de eigen nationaliteit. In zo'n dubbele
identificatie kan ook een meerderheid in Frankrijk en Nederland zich vinden.
De Denen en de Nederlanders tonen zich het meest tevreden met het functioneren van de
democratie in eigen land. De tevredenheid in deze landen is een stabiel gegeven, evenals de
ontevredenheid in Italië (EC 2000: 12). In 1997 werden de Italianen overigens even in onte-
vredenheid geëvenaard door de Belgen (SCP 1998: 739). De Denen zijn het minst tevreden
over het functioneren van de Europese democratie. Vergelijking van de oordelen over de
nationale en Europese democratie leert dat in België, Italië en Frankrijk een meerderheid de
Europese situatie in ieder geval niet slechter vindt dan de nationale. 
De als laatste twee opgenomen opvattingen in tabel 5.11 tonen de grootste steun voor de EU in
Nederland en Italië. In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk vindt maar liefst een kwart van
de ondervraagden het lidmaatschap van de EU een slechte zaak en zou eenzelfde aandeel opge-
lucht ademhalen als de EU zou worden opgeheven. De landenverschillen zijn weer betrekkelijk
stabiel. Ook bij vergelijking op andere indicatoren en met meer EU-landen toont Nederland zich
pro-Europa – in 1999 slechts overtroffen door Ierland en Luxemburg (EC 2000: 26).
Tijdreeksen van dit soort opiniecijfers laten voor de hele EU rond 1990 een breuk zien in de
voor de Europese eenwording positieve ontwikkeling van de publieke opinie. Er zou in de
jaren negentig bij het publiek sprake zijn van toenemende twijfels over de eenwording of een
toenemende Europa-moeheid (Glaab 1999; Hix 1999: 133 e.v.). Aan het einde van het decen-
nium lijkt de stemming weer wat positiever te worden (EC 2000: 25 e.v.).

Met dezelfde systematiek als waarmee in paragraaf 5.5.1 over vertrouwen is gerapporteerd
wordt nu weer wat uitgebreider gekeken naar enerzijds angsten voor de Europese eenwording
en anderzijds de voorkeur voor meer Europees beleid. Tabel 5.12 rapporteert over de angsten.
Die liggen in Nederland op een gemiddeld niveau. Men maakt zich hier minder zorgen dan in
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar meer dan in Italië. De angsten geven eerder een
algemene stemming en nationale gevoeligheden weer dan een rationele afweging van risico's.
Anders is moeilijk te begrijpen hoe de Engelssprekenden meer angst kunnen hebben voor de
teloorgang van hun taal dan Nederlanders of Italianen.
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Tabel 5.12 Angsten voor de Europese eenwordinga, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 (in procenten)
NL B D F UK DK I

de verplaatsing van banen naar landen waar 
goedkoper wordt geproduceerd 65 76 72 77 71 67 51
meer problemen voor de boeren in eigen land 59 61 53 74 64 49 47
een toename van de handel in drugs en van
internationale georganiseerde misdaad 58 61 67 53 68 68 49
het verlies van sociale voorzieningen 58 60 67 69 57 54 26
dat de toetreding van andere landen tot de EU, 
de lidstaten te veel geld zal kosten 56 59 62 63 57 48 43
dat de rijkere lidstaten meer zullen moeten betalen 
voor de andere 56 46 58 58 53 32 36
verlies van invloed voor de kleine lidstaten 46 45 18 53 50 61 36
minder subsidie van de EU voor het eigen land 44 49 52 57 58 46 40
het verlies van onze nationale identiteit en onze 
nationale cultuur 43 50 45 50 71 48 40
het einde van de nationale munt 39 50 51 61 67 51 47
dat onze taal minder gebruikt zal worden 39 38 43 43 45 41 39

gemiddeld onderschreven angst 51 54 53 60 60 51 41
a Bevestigende antwoorden op de vraag 'Sommige mensen kunnen voor bepaalde zaken bevreesd zijn als het gaat om de 

opbouw van Europa, de Europese Unie. Wilt u voor elk [van een op toonblad weergegeven lijst zaken] zeggen of u persoonlijk 
daarvoor tegenwoordig bevreesd bent, of niet?' De zaken staan in volgorde van afnemende angsten in Nederland. Maximaal 
drie 'weet niet'-antwoorden worden beschouwd als het ontbreken van angst.

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Alle angsten zijn overal significant positief gecorreleerd. De verklaarde variantie door de 
eerste ongeroteerde principale component bedraagt 31% tot 39% en nadere analyse toont in
alle landen zo ongeveer dezelfde basisstructuur van enerzijds angsten voor economische nade-
len (minder subsidies, meer betalen, eigen boeren in de problemen) en anderzijds een culturele
dimensie van angst voor verlies van de eigen identiteit, de eigen taal en de eigen munt. Voor
de gemiddelde angst worden de achtergronden belicht in tabel 5.13.

Tabel 5.13 Achtergronden van gemiddelde angsten voor Europese integratie, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 
(afwijkingen van de (niet vermelde) complementaire categorie)a

NL B D F UK DK I
sekse

vrouw +2 +4 * +2 +1 +5 * +5 ** +2
leeftijd

jong (15-34 jaar) –4 –1 –2 –1 +0 –5 * +1
oud (≥ 55 jaar) +8 ** +6 * +4 +7 ** +4 +4 +5

opleidingsniveau
laag (regulier onderwijs voor 16e jaar verlaten) +9 ** +8 ** +2 +5 * +3 +8 * +6 *
hoog (idem na 19e jaar of leert/studeert nog) –5 ** –9 ** –11 ** –11 ** –14 ** –9 ** –3

politieke positieb

links –3 –0 –2 –6 ** –4 –4 –8 **
rechts –1 +4 +5 * +4 +6 * –6 ** –0

verklaarde variantie (adjusted r2) in % 9 8 6 11 7 10 5
a Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 tweezijdig.
b Zelfplaatsing op een schaal van 1 ('links') – 10 ('rechts'); links = 1-4, rechts = 7-10 en de referentiecategorie wordt gevormd

door de posities 5-6 en niet-plaatsingen.

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten
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Er is bij de angsten meer differentiatie dan bij de hiervoor gerapporteerde vertrouwensindica-
toren. Opnieuw springen de opleidingsverschillen in het oog; verder bezien vrouwen en oude-
ren de Europese eenwording met wat meer zorgen.

Tabel 5.14 biedt voorkeuren voor de verdeling van beleidsverantwoordelijkheden: moeten
politieke beslissingen op een aantal beleidsterreinen genomen worden door de eigen regering
of in het kader van de Europese Unie?

Tabel 5.14 Voorkeuren voor Europees beleida, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 (in procenten)
NL B D F UK DK I

de buitenlandse politiek m.b.t. landen 
buiten de EU 85 88 79 78 56 52 88
de munt 83 84 67 70 33 51 87
milieubescherming 83 68 62 59 44 47 63
humanitaire hulp 81 80 63 75 59 50 85
informatie over de EU, haar beleid en 
instellingen 79 84 76 77 61 58 84
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek 76 80 57 74 53 58 82
de strijd tegen drugs 75 72 72 75 52 65 78
defensie 75 69 57 53 27 32 66
regels ten aanzien van politiek asiel 72 66 53 59 35 34 81
immigratiebeleid 68 68 59 63 32 38 84
landbouw- en visserijbeleid 65 65 59 47 39 47 54
ondersteunen van regio's met economische 
problemen 63 76 67 54 57 62 70
aanpak van armoede en sociale uitsluiting 61 67 64 63 50 42 79
aanpak van de werkloosheid 50 56 51 54 31 29 71
gezondheid en sociale zekerheid 36 41 28 24 25 10 55
elementaire richtlijnen op het gebied van 
radio, tv en pers 34 46 31 37 27 18 56
cultureel beleid 33 38 30 35 32 13 58
onderwijs 30 37 28 27 18 19 56

gemiddelde steun voor meer Europees 
beleid 64 66 56 57 41 40 72
a 'Wilt u mij voor elk van de gebieden die ik opnoem zeggen of de beslissingen daarover volgens u genomen moeten worden 

door de nationale [Nederlandse ...] regering of dat de beslissingen op dat gebied genomen moeten worden door de Europese 
Unie als geheel?' Vermeld is het antwoord 'door de EU als geheel' in plaats van door de nationale regering.

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Met name bij internationale en grootschalige problemen is er een ruime meerderheid voor
Europese besluitvorming. Culturele aangelegenheden en de verworvenheden van de verzor-
gingsstaat houdt men liever op nationaal niveau. De rangorde van beleidsterreinen komt 
grosso modo overeen tussen de landen. Nederland toont zich opnieuw pro-Europees, evenals
België, minder dan Italië, maar aanzienlijk meer dan het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.
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Alle voorkeuren zijn overal significant positief gecorreleerd. De eerste ongeroteerde principale
component verklaart 25%-42% van de totale variantie in de achttien voorkeuren. Nadere 
analyse van onderliggende voorkeursdimensies toont nogal wat verschillen tussen de landen,
zij het dat in het algemeen wel een internationale dimensie (buitenlandse politiek, informatie
over EU, defensie, vaak ook munt, humanitaire hulp en politiek asiel) en een verzorgingsstaat-
of culturele dimensie (cultureel beleid, onderwijs, media, gezondheid en sociale zekerheid)
aanwezig zijn in de oordeelsvorming. Voor de rest komen grote problemen (armoede, drugs,
werkloosheid, milieu) vaak bij elkaar. Een opvallende afwijking vormt het Verenigd Koninkrijk,
waar cultureel beleid samenhangt met de internationale dimensie.

Een analyse van de achtergronden van steun in tabel 5.15 toont weinig verschillen. Links is in
het Verenigd Koninkrijk het meest pro-Europees (vgl. Evans 1995). In heel Europa geldt dat
burgers met een linkse voorkeur eerder voor de Europese eenwording zijn dan burgers met een
rechtse politieke voorkeur. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij het betreuren als de EU zou worden
opgeheven in tabel 5.11. De uitzondering is Denemarken, waar rechts eerder pro-Europa is.

Tabel 5.15 Achtergronden van gemiddelde steun voor meer Europees beleid, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 
(afwijkingen van de (niet vermelde) complementaire categorie)a

NL B D F UK DK I
sekse

vrouw –0 +2 +2 –4 –3 –5 ** –1
leeftijd

jong (15-34 jaar) –5 * +2 +2 +0 –1 +5 * –4
oud (≥ 55 jaar) –0 +2 +2 –3 –7 * –3 –6 **

opleidingsniveau
laag (regulier onderwijs voor 16e jaar verlaten) –5 * +3 +3 –10 ** –5 –8 * +3
hoog (idem na 19e jaar of leert/studeert nog) –0 +2 +2 +4 +8 ** +0 +3

politieke positieb

links +2 +2 +2 * +3 +9 ** –1 +6 *
rechts –2 +2 +3 * +1 –4 +4 +3

verklaarde variantie (adjusted r2) in % 1 1 2 5 7 5 1
a Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 tweezij dig.
b Zelfplaatsing op een schaal van 1 ('links') – 10 ('rechts'); links = 1-4, rechts = 7-10 en de referentiecategorie wordt gevormd

door de posities 5-6 en niet-plaatsingen.

Bron: Eurobarometer 51.0 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

Tabel 5.16 biedt een afsluitend overzicht van de samenvattende metingen van vertrouwen en
houdingen tegenover Europa. De tabel toont hoe de hele bevolking en jongeren en ouderen in
de zes vergelijkingslanden afwijken van Nederland. De tabel bevestigt het beeld van
Nederland als een land met een groot institutioneel vertrouwen en een sterke steun voor de
Europese eenwording. Wat het laatste betreft scoort Italië wel hoger dan Nederland. De ver-
schillen tussen jongeren en ouderen suggereren geen convergentie in de zin dat de jongere
generatie over de hele linie internationaal minder verschilt dan de oudere.
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Tabel 5.16 Samenvattende landenverschillen, bevolking van 15 jaar en ouder, 1999 (afwijkingen van Nederland voor allen, 
jongeren (15-34 jaar) en ouderen (≥ 55 jaar))a

inst. vertrouwen                 inform. bronnen                 angsten voor EU  voor EU-beleid
allen jong oud allen jong oud allen jong oud allen jong oud

afwijkingen van 
Nederland:
België –21 ** –22 ** –16 ** –7 ** –7 ** –8 ** +3 * +5 * +0 +2 +5 * –2
Duitsland –16 ** –22 ** –7 ** –6 ** –6 ** –4 ** +2 +5 * –3 –8 ** –5 * –11 **
Frankrijk –17 ** –20 ** –11 ** –7 ** –6 ** –5 ** +9 ** +9 ** +8 ** –7 ** –1 –14 **
Ver. Koninkrijk –16 ** –20 ** –10 ** –13 ** –12 ** –11 ** +9 ** +12 ** +5 * –23 ** –17 ** –32 **
Denemarken –6 ** –6 ** –1 –3 ** –2 –3 ** +1 +0 –2 –24 ** –16 ** –29 **
Italië –18 ** –23 ** –12 ** –13 ** –12 ** –13 ** –10 ** –5* –15 ** +8 ** +9 ** +5

verklaarde 
variantie (in %) 7 11 4 8 8 8 4 3 4 15 12 17
a Significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 tweezijdig.

Bron: Eurobarometer 51.0 en 51.1 (voorjaar 1999), gewogen resultaten

5.6 Slotbeschouwing
Meer dan tweehonderd jaar terug oordeelde Rousseau: "Er zijn niet langer Fransen, Duitsers
en Spanjaarden, of zelfs Engelsen, maar alleen nog Europeanen." Hij schreef dit aan het eind
van een lange periode (14e-18e eeuw), waarin het begrip 'Europa' geleidelijk aan de plaats
was gaan innemen van de res publica Christiana als conceptualisering van een gemeenschap-
pelijke, de landsgrenzen overschrijdende identiteit (Davies 1996: 7 e.v.). Gedurende vele 
eeuwen was de notie van Europa als een culturele (en later ook politieke) eenheid verbonden
met het gevoel van een gedeelde christelijke identiteit. Gezien de ontwikkelingen die het
Europese continent in de eeuwen die daarop volgden uiteen bleven scheuren, is er welhaast
geen beter bewijs te leveren dat het achttiende-eeuwse Verlichtingspathos gevoed werd door
optimisme omtrent de menselijke strevingen. Pas met de Europese eenwording lijkt het
visioen zoals verwoord door Voltaire, een andere Europeaan avant la lettre, na 250 jaar een
werkelijk institutioneel fundament te hebben gekregen. In Le siècle de Louis XIV beschreef hij
Europa als "een soort van grote republiek verdeeld in verscheidene staten, sommige monar-
chaal, de andere gemengd; de eerste aristocratisch, de laatste gedragen door het volk; maar
alle bij elkaar aangesloten" (Hay 1957: 123).

In het vorige hoofdstuk kwamen vooral de instellingen van de "soort van grote republiek" aan
de orde, in dit hoofdstuk ging het meer om de diversiteit van de civil society in de lidstaten. 
In deze paragraaf wordt begonnen met een samenvatting en duiding van de diversiteit en de
bijzonderheid van Nederland daarin, om via de opstelling van de bevolking tegenover de
Europese eenwording te eindigen met het democratische karakter van de overkoepelende
structuren.

In paragraaf 5.2 zijn landen vooral vergeleken op basis van lidmaatschapscijfers van maat-
schappelijke organisaties. Daarin werd een aantal organisaties besproken die in de meeste
Europese landen actief zijn op het maatschappelijke middenveld tussen burgers en staat. Hun
sociale positie en aantrekkingskracht verschilt duidelijk per land, zoals in meer algemene zin
ook de civil society qua structuur, dichtheid en maatschappelijke betekenis verschilt. Politieke
partijen, kerken en vakbonden behoren overal in de westerse wereld tot de traditionele pijlers
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van de civil society. Op het terrein van de politieke partijen vertoont Europa de laagste organi-
satiegraad, in de arbeidswereld (vakbonden) is die aanzienlijk groter, veruit het meest georga-
niseerd is de Europese bevolking in godsdienstig opzicht (kerken). In vrijwel alle landen valt
een modernisering van het maatschappelijke middenveld waar te nemen. Het repertoire van
mogelijkheden voor de burgers om uiting te geven aan hun engagement is verbreed.
Buitenparlementaire actievormen en alternatieven voor de traditioneel christelijke levens-
beschouwing zijn in brede kring geaccepteerd geraakt. De oude, traditionele massaorganisa-
ties, veelal georganiseerd op een lokale basis en verankerd in specifieke maatschappelijke
groeperingen, vertonen een stagnatie in de groei of kalven af. In een aantal Noord- en West-
Europese landen hebben nieuwe organisatievormen daarentegen de wind in de zeilen.
De deelname aan maatschappelijke organisaties zoals die in paragraaf 5.2 en 5.3 in kaart werd
gebracht, staat niet op zichzelf, maar is verbonden met andere sociale en politieke kenmerken.
Uit onderzoek waarin een groot aantal Europese regio's met elkaar werden vergeleken, is
gebleken dat een hoog niveau van lidmaatschap in maatschappelijke organisaties gepaard gaat
met veel vertrouwen in politieke instellingen (Van der Meer 2000). Dat gegeven wordt beves-
tigd door de uitkomsten van dit hoofdstuk. Zoals bleek in paragraaf 5.5.1, worden landen als
Nederland en Denemarken, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië, over een brede
linie gekenmerkt door institutioneel vertrouwen (tabel 5.7) en overigens ook door meer weder-
zijds vertrouwen van burgers in elkaar (Inglehart 1997). Volgens de TI Corruptions perceptions
index, zoals sinds vijf jaar gepubliceerd door Transparency International, is in de beleving van
het publiek in Nederland en de Scandinavische landen corruptie onder politici en ambtenaren
het minst verbreid. In Italië, Griekenland en België bestaat onder de bevolking op dit punt
veel meer wantrouwen15. In Nederland en Denemarken bleek eerder in tabel 5.11 de tevreden-
heid met het functioneren van de democratie groter dan in Italië en België. 
Er zou weleens sprake kunnen zijn van een samenhangend complex van maatschappelijke en
wederzijdse betrokkenheid van burgers en vertrouwen, dat doorwerkt tot in het overheids-
beleid. Het bestaan van een dergelijk complex is in verschillende varianten en bewoordingen
inderdaad de centrale stelling in het internationale debat dat de laatste jaren wordt gevoerd
over 'sociaal kapitaal' (vgl. Hooghe 2000). Op individueel niveau zijn de relaties tussen sociaal
en institutioneel vertrouwen en sociale en politieke participatie vaak zwak (SCP 1999: 171 e.v.),
maar bij de vergelijking van landen en regio's komen wel voortdurend verschillen naar voren
die ruwweg zijn samen te vatten als een verschil tussen noordelijke of protestantse landen met
veel sociaal kapitaal en zuidelijke of katholieke landen met weinig sociaal kapitaal. Wat de
oorsprong van de verschillen ook is, hun voortbestaan wordt waarschijnlijk gedragen door
processen van wederzijdse versterking van vertrouwen en participatie, die niet gemakkelijk te
beïnvloeden zijn. Sociale netwerken en participatie genereren vertrouwen tussen burgers, dat
vertrouwen bevordert weer engagement en de daaruit voortkomende politieke participatie kan
bijdragen aan beter overheidsbeleid (Putnam 1993), maar er is ook reden om het geloof in een
betrouwbare en responsieve overheid te zien als een stimulans voor engagement in het maat-
schappelijke middenveld (Dekker et al. 1997). Op basis van het beschikbare landenvergelij-
kende onderzoek is er weinig reden om het complex van vertrouwen en engagement bedreigd
te zien door processen van modernisering en individualisering. De verspreiding van individu-
alistische 'postmaterialistische' waardeoriëntaties leidt waarschijnlijk wel tot minder vertrouwen
in 'hiërarchische instituties', maar niet tot minder vertrouwen in instituties in het algemeen, en
ook niet tot minder wederzijds vertrouwen tussen burgers of tot minder engagement (Inglegart
1997: 293 e.v.; Van der Meer 2000).
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In Nederland lijkt zich sneller dan elders een modernisering van de civil society te voltrekken
waarbij oude massaorganisaties inkrimpen en nieuwe organisatievormen in opkomst zijn (vgl.
SCP 1994: 590 e.v.). Zoals gebleken, is de rekruteringskracht van politieke partijen, vakbon-
den en kerken in het hedendaagse Nederland internationaal gezien niet groot en bovendien
nog geslonken. Vergeleken met landen als Oostenrijk en Finland is in ons land een gering deel
van de kiesgerechtigden partijlid, vergeleken met de Scandinavische landen is een laag per-
centage van de Nederlandse werkenden aangesloten bij een vakbond en vergeleken met alle
andere Europese landen telt Nederland een zeer hoog percentage buitenkerkelijken. Met
betrekking tot alle drie de organisatietypen blijft de animo tot lidmaatschap hier te lande dui-
delijk achter bij het Europese gemiddelde. Dat geldt niet voor de affiniteit met andere organi-
satievormen. Zowel gemeten volgens enquêtes als uitgedrukt in absolute aantallen leden of
donateurs zijn de Nederlanders, samen met de Denen en Zweden, het meest massaal georgani-
seerd binnen de sectoren natuur en milieu, mensenrechten, consumentenbelangen, en sport,
hobby en cultuur. Wat de omvang betreft van mensenrechtenorganisaties en organisaties
gericht op internationale hulpverschaffing alsook organisaties gericht op natuurbescherming en
milieubeheer, behoort Nederland tot de internationale top.

In paragraaf 5.3 werd aandacht besteed aan de voortschrijdende 'Europeanisering' van het
Nederlandse maatschappelijke middenveld. De toenemende nadruk op Europese lobby-
activiteiten die daar bij Nederlandse organisaties werd gesignaleerd, correspondeert met de
internationale ontwikkelingen. De rol van lobby- en belangengroepen in de Europese eenwor-
ding is aanzienlijk. Met de groeiende beslissingsbevoegdheid van supranationale organen nam
ook het aantal Europese belangengroepen toe en raakten deze steeds verder geïnstitutionali-
seerd op Europees niveau. Er is in de jaren negentig sprake van de aanwezigheid in Brussel
van 3.000 belangengroepen en 10.000 lobbyisten. Honderden organisaties zijn officieel geregi-
streerd als gesprekspartners van de Europese Commissie (Greenwood et al. 1992; Kohler-
Koch 1996; Van Schendelen 1993). Ook met het Europees Parlement onderhouden de organi-
saties en hun vertegenwoordigers intensief contact. Deels door hun grote afstand tot de kiezers
(zie tabel 4.2 in het voorgaande hoofdstuk voor de grote variatie rond het gemiddelde van
600.000 inwoners of 430.000 kiesgerechtigden per lid van het Europese Parlement), deels
door de grote complexiteit van beleidskwesties en de geringe capaciteit voor eigen informatie-
vergaring, zijn de maatschappelijke organisaties voor de parlementariërs belangrijke gespreks-
partners en is er een gunstig klimaat voor lobbyisten (Lord 1998; Van Schendelen 1993; 1999).16

De Europeanisering van de organisaties lijkt een beperkt draagvlak te hebben in de bevolking
als wordt afgegaan op de publieke opinie over de Europese eenwording zoals beschreven in
paragraaf 5.5.2. De steun voor de Europese eenwording is relatief groot in Nederland – in de
vergelijking van zeven landen werd Nederland daarin volgens diverse indicatoren alleen door
Italië voorbijgestreefd – maar het gaat toch eerder om acceptatie dan om actieve ondersteuning.
Dat bleek ook al in het vorige hoofdstuk, waar in paragraaf 4.2 in de meeste EU-landen een
welwillende houding tegenover het Europees Parlement was te signaleren (vgl. Glaab 1999),
die evenwel gepaard ging met een lage en veelal nog dalende opkomst bij verkiezingen.

De discussie in ons land over 'democratie in Europa' is doorgaans een discussie over het
democratisch tekort van Europa. Daarbij komen dan vooral zaken aan de orde als een gebrek
aan bevoegdheden van het Europees Parlement, de onvoldoende verantwoording van ministers
voor hun optreden in de Europese circuits, de ingewikkeldheid van de supra- en intergouver-
nementele beleidsprocessen en de oncontroleerbaarheid van de 'comitologie' in Brussel. De
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discussie is moeizaam en zal dat voorlopig ook nog wel blijven, omdat er geen ondubbelzinnig
supranationaal of intergouvernementeel alternatief is voor de huidige hybride en sterk consen-
susgerichte besluitvorming. Zowel een verdere versterking van de parlementaire besluit-
vorming op Europees niveau als meer verantwoording in de nationale parlementen door
bewindslieden van hun optreden in de Raad van Ministers en in intergouvernementele onder-
handelingen zijn waarschijnlijk gewenst. Met het oog op de voorgenomen uitbreiding van de
EU is het ook een dringende opgave de Europese instituties, hun omvang, de verdeling van
zeggenschap en de besluitvormingsprocedures effectiever en transparanter te maken. Over dat
alles wordt terecht veel geschreven (o.a. Giering et al. 1999; Hix 1999; Pijpers 1999;
Verhoeven 1999), maar de discussie dreigt zich te zeer te beperken tot de sfeer van de politiek-
bestuurlijke instellingen. Aan de 'demos' van de democratie wordt vaak nog slechts gerefereerd
met noties over helaas dan wel terecht ongeïnteresseerde burgers. De democratisering van de
EU lijkt vaak meer een project van politiek-bestuurlijke elites die op zoek zijn naar erkenning
en legitimatie in de bevolking, dan iets wat van onderop en buitenaf wordt afgedwongen van
de bezitters van de macht.

Het Europese niveau is nog van geringe betekenis voor de politieke meningsvorming en de
politieke identificaties van burgers. Het nationale niveau is daarvoor nog steeds het belangrijkste
politieke referentiekader. Vooral op dit niveau zijn de media werkzaam, zijn politieke partijen
zichtbaar en worden de belangrijke controverses uitgevochten. Burgers vertonen geen sterke
animo om deel te nemen aan de Europese parlementaire democratie, maar in veel landen betonen
die burgers zich tegelijkertijd wel en vaak in toenemende mate betrokken bij organisaties op het
maatschappelijke middenveld die gericht zijn op grensoverschrijdende doelstellingen. Als voor-
beelden daarvan kwamen in dit hoofdstuk internationale hulporganisaties en organisaties
gericht op natuurbehoud en milieubeheer aan de orde. De geringe betrokkenheid bij de officiële
Europese politieke besluitvorming valt dus niet samen met een teloorgang van het maatschap-
pelijk engagement tout court of met een toenemende desinteresse voor problemen buiten het
eigen land. Er is echter nauwelijks sprake van een voor burgers toegankelijk politieke open-
baarheid op Europees niveau.
Deze situatie lijkt zich overigens de laatste jaren wel te verbeteren, niet zozeer door initiatieven
van de politieke partijen, als wel door de groeiende aandacht in de media voor 'Brussel' en ook
door het ontstaan van groepen die de Europese integratie als zodanig aan de orde stellen. Van
Schendelen (1999: 331) merkt daarbij op: "Zulke initiatieven hebben bijna onvermijdelijk een
vooralsnog negatieve teneur. Zij zetten zich af tegen het officieel gevormde glossy beeld, dat nu
contraproductief uitpakt." Ook Beyers (1999: 147) signaleert een toename van activisme rond
de Europese instellingen en hij signaleert daarbij een tegenstelling "tussen de vraagstelling van
de publieke-opiniepeilers, die zich vooral richt op de as meer/minder-integratie, en het discours
waarmee 'de straat' ageert tegen Europa, een vertoog dat zich hoofdzakelijk op een sociaal-
economische breuklijn plaatst". De vorming van de publieke opinie over Europa vindt niet
plaats door algemene discussies over de pro's en contra's van nationaal en gemeenschappelijk
beleid, de verhouding tussen Europese instellingen en de gewenste besluitvormingsvarianten,
maar door controverses over de inhoud van Europees beleid, naar aanleiding van misstanden
die om Europese initiatieven vragen, enzovoort. De Europese democratie zal voor het overgrote
deel van de bevolking in de EU-landen slechts een belangrijke kwestie zijn voorzover het
Europese beleid haar direct raakt. Of zoals Pijpers (1999: 38) stelt: "Transparantie wordt niet
verkregen door de burger omstandig uit te leggen hoe de mede-beslissingsprocedure in elkaar
steekt, of de comitologie, maar door duidelijke besluiten te nemen op de burger aansprekende
beleidsterreinen."
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De afstand van individuele burgers tot de Europese besluitvormingscircuits blijft echter hoe
dan ook groot, niet alleen door de grootschaligheid van de EU, maar ook door de onvermijde-
lijke ingewikkeldheid van de meerlagige politieke en bestuurlijke processen (zie hoofdstuk 4).
Als het gaat om nationale democratieën, wordt het belang van een krachtig maatschappelijke
middenveld en een levendige civil society de laatste jaren weer sterk benadrukt. Als vrijwillige
maatschappelijke verbanden van groot belang zijn voor de democratie binnen landen, dan zijn
ze dat zeker voor de Europese politiek, die nauwelijks wordt omgeven door een gemeenschap-
pelijke openbaarheid en nog vele jaren ook territoriaal geen vaste grenzen zal kennen.
Zonder de inspanning tot democratisering van de instituties en procedures van de EU tekort te
willen doen en zonder de problemen te bagatelliseren van de integratie van 'de civil society' in
de Europese besluitvorming17, kan tot slot toch de verwachting worden uitgesproken dat een
Europees volk als drager van een Europese democratie zich eerder zal ontwikkelen als volk
van toeschouwers en supporters van Greenpeace versus Shell dan als aanhang van Europese
politici en partijen.
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Noten

1 Met uitzondering van de lidmaatschapsgegevens in tabel 5.3, waarvoor de Europese Commissie afzag
van een embargo, zijn alle gebruikte Eurobarometer-data voor Nederlandse onderzoekers vrij beschikbaar
via het Steinmetz-archief. Analyses en interpretaties komen voor rekening van het SCP. Zie voor informatie
over de Eurobarometers: http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb.html en 
http://www.za.uni-koeln.de/data/en/eurobarometer/index.htm.

2 Tamelijk intensief en langs meerdere kanalen is geprobeerd ook voor vrouwenorganisaties nationale en
internationale lidmaatschapsaantallen te verzamelen. Dat is niet gelukt. Geen van de instanties (inter-
nationale bureaus, universitaire en gouvernementele instanties) waarmee contact is gezocht, bleek over
dergelijke gegevens te beschikken, gebaseerd op hetzij institutionele tellingen, hetzij enquête-uitkomsten.

3 Al hebben zij in landen waarin één kerk een monopoliepositie inneemt op de levensbeschouwelijke markt,
wel de neiging een samenleving naast de burgerlijke samenleving te vormen, een gegeven dat door
Putnam uitvoerig is geanalyseerd voor Italië (Putnam 1993).

4 Lidmaatschap is één ding, het ontplooien van extra activiteiten voor een organisatie een ander. In Canada
en Frankrijk beperkt bijvoorbeeld 30% van de bij Amnesty International ingeschrevenen zich niet tot zijn
lid- of donateurschap, in Duitsland is dit zelfs 45%. In Nederland, Zweden en Noorwegen waar relatief veel
inwoners aangesloten bij Amnesty ligt dit percentage op slechts 4-5%. Naast landen met veel leden maar
weinig actieve leden (Nederland, Noorwegen, Zweden), zijn er landen met weinig leden die echter wel
actief zijn (Duitsland, Frankrijk, Canada, België) en landen – zoals de Verenigde Staten – met zowel weinig
leden als weinig actieve leden. Een ander voorbeeld waarmee kan worden geïllustreerd dat de landen niet
hetzelfde beeld voor het percentage actieve leden als voor het aantal leden vertonen is het International
Fund for Animal Welfare. Ook daarvoor beschikken we over cijfers desbetreffende het aantal actieve en
inactieve leden/donateurs. Duitsland (53%), Frankrijk (59%) en Canada (43%) hebben het hoogste percen-
tage actieve leden, Italië (0%) en de Verenigde Staten (17%) het laagste. In Italië is het IFAW kantoor om
die reden inmiddels zelfs gesloten. Het beeld vertoont een sterke overeenkomst met dat voor Amnesty
International. Andermaal komen Duitsland, Frankrijk en Canada uit de cijfers naar voren als landen met
weinig leden maar wel veel actieve leden, Nederland als een land met zeer veel leden maar toch duidelijk
minder actieve leden (35%) en de Verenigde Staten als een land met zowel weinig leden als weinig actieve
leden.

5 Die organisatiegraad is ook elders op de wereld, in de voormalige Oostbloklanden of landen als de
Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland of Japan, lager.

6 Elders is aangetoond dat er in de verschillende landen op individueel niveau een lichte negatieve samen-
hang bestaat tussen actiebereidheid en de gepercipieerde effectiviteit van het overheidsoptreden 
(SCP 1994: 603-604).

7 De onderscheiding betreft participatie in organisaties. Wat de deelname betreft aan protest (boycots,
demonstraties en bezettingen) nemen binnen Europa Italië en Frankrijk de koppositie in (Dekker et al.
1997, vgl. figuur 5.15).

8 De VBOK geeft hiervoor als reden op dat buitenlandse pro-life organisaties een agressiever en confron-
terender karakter hebben. Daaruit kan worden opgemaakt dat naar haar gevoelen verwante buitenlandse
organisaties niet de voor haarzelf typerende ontwikkeling hebben gevolgd van militante anti-abortus-
pressiegroep naar een professionele advies- en begeleidingsorganisatie, (zie SCP 1998: 766 e.v.).

9 De FNV is niet alleen bij meerdere wereldwijde organisatienetwerken aangesloten, maar maakt ook sinds
1973 deel uit van het Europees Verbond van Vakverenigingen.

10 In sommige gevallen ligt dit voor de hand. Een organistatie als Natuurmonumenten is statutair uitsluitend
in Nederland werkzaam en waar het om lobbyactiviteiten en beïnvloeding van beleid gaat, dient dit ten
dienste van het aandachtsveld in ons land te staan. In tegenstelling tot de Vereniging Natuurmonumenten
is het Wereld Natuur Fonds (WNF) wel tot organisatorische bijstellingen gekomen in reactie op de een-
wording. In 1989 sloten de 14 nationale Europese organisaties zich aaneen en schiepen ze een apart
fonds voor Europese projecten.

11 De Nederlandse christen-democraten en liberalen hebben via hun vertegenwoordiging in het Europese
Parlement (EVP en de Europese Liberalen en Democraten) op een meer vanzelfsprekende wijze toegang
tot de Europese besluitvorming. De VNO/NCW stelt zich te bezinnen op meer efficiëntie en doelmatigheid
teneinde optimaal te kunnen lobbyen. De Vereniging Eigen Huis heeft vanuit hetzelfde voornemen zitting
genomen in de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), gericht op belangenbehartiging in Brussel. Het FNV
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werkt sinds 1998 samen met de vakcentrales in Duitsland, België en Luxemburg op het gebied van het
CAO-beleid. Unicef Nederland intensiveer de de communicatielijnen met haar Brusselse kantoor en haalde
de banden met andere aldaar gevestigde organisaties aangehaald, zoals Euronet. De KBO is betrokken bij
de oprichting van het European Older People's Platvorm (EOPP), met als doel te komen tot een krachtige
organisatie voor haar belangenbehartiging op Europees niveau.

12 Inglehart (1997: 299) rekent op basis van oudere data kerken naast leger en politie tot de 'hiërarchische
instellingen', maar die mening wordt blijkbaar niet meer overal gedeeld door het publiek. De beoordeling
van de rechtelijke macht verschilt ook tussen de landen: soms samen met de politieke instituties, soms
samen met politie en leger. De Verenigde Naties zitten vooral op de dimensie van niet-overheids- en lief-
dadigheidsinstellingen; de EU wordt eerder bij de politieke instellingen geplaatst of bij de overheids-
instellingen en grote ondernemingen.

13 In Nederland is de samenhang het sterkst en in Frankrijk of Italië het zwakst: de eerste (ongeroteerde)
principale component verklaart in Nederland 21% en in Frankrijk en Italië 14% van de totale variantie in
vertrouwen. Er is vaker geen verband en in vier gevallen is er zelf een significant negatief verband: in Italië
en Frankrijk voor de relatie tussen media en milieuorganisaties, in Italië ook voor media en milieupartijen,
en in Duitsland voor de wetenschap en de industrie.

14 In tabel 5.11 komen alleen opvattingen over de huidige EU aan de orde. Over de steun voor uitbreiding
van de EU bieden de door de EC (2000: 58-59) gerapporteerde enquêteresultaten van eind 1999 actuele
informatie. Toen kreeg in de hele EU Malta als nieuw lid de grootste steun (49% voor, 27% tegen; de rest
weet het nog niet) en Turkije de minste (30% voor, 47% tegen). De niet-kandidaten Noorwegen (71% voor)
en Zwitserland (70% voor) zijn aanzienlijk populairder. Al of niet vanwege deze twee toevoegingen is de
gemiddelde steun voor de 13 kandidaten en 2 niet-kandidaten het grootst in Zweden (62%), Denemarken
(60%), Griekenland (57%) en Nederland (55%) en het kleinst in Portugal (40%), Duitsland (38%),
Oostenrijk (35%) en Frankrijk (34%).

15 Transparency International is een internationale organisatie gericht op de documentatie en bestrijding van
corruptie. Zij baseert zich op enquêtes onder de bevolking en onder experts, uitgevoerd door Gallup
International, waarbij voor een groot aantal landen (99 in 1999) de mate van corruptie onder ambtenaren
en politici in kaart wordt gebracht, zoals waargenomen door de ondervraagden
(http://www.transparency.de). Op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 10 (niet corrupt) was in 1999 de score
voor ons land 9,0. Voor Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken respectievelijk 8,9, 9,4, 9,8 en 10,0.
Voor België, Griekenland en Italië daarentegen respectievelijk 5,3, 4,9 en 4,7.

16 Van de kant van de EU krijgen maatschappelijke organisaties binnen de lidstaten ook steeds meer aan-
dacht. De bemoeienis gaat van de stimulering van netwerkvorming tussen organisaties – bijvoorbeeld het
subsidiëren van Europese bijeenkomsten en coördinatiestructuren van nationale organisaties van ouderen
die iets willen doen aan vrijwilligerswerk – tot initiatieven om op Europees niveau de 'derde sector, 'non-
profit sector' of 'économie social' enige bescherming te bieden tegen de overigens te stimuleren vrije
markt (zie Kendall en Anheier 1999).

17 Zie Curlin (1999), die hiervoor diverse ideeën bespreekt, o.a. de hervorming van de raadgevende ESC 
(§ 4.2) van een vertegenwoordiging van sociaal-economische belangen tot een veel breder 'associatief
parlement'. Een dergelijke reorganisatie zou in haar ogen echter makkelijk leiden tot een uitbreiding van
bureaucratische raadple gingsprocedures die weinig invloed hebben op de politieke besluitvorming in het
circuit van Europese Commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement.
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6 NORMEN EN WAARDEN

6.1 Traditie, individualisering en permissiviteit

6.1.1 Nederland
De auteurs van het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 beschouwden het begrip 'individuali-
sering' als de meest kernachtige karakterisering van de maatschappelijke dynamiek, die zich
overigens op zeer verschillende wijzen manifesteerde (SCP 1998: 3-15). Individualisering
treedt op als de bevolking zich afwendt van tradities, die daardoor hun uniformerende kracht
verliezen, zodat mensen bij de inrichting van hun leven steeds meer hun eigen voorkeur kun-
nen laten gelden.
Wat men precies verstaat onder begrippen als 'traditie' en 'individualisering', hangt af van de
periode waarmee wordt vergeleken. Een vergelijking tussen het heden en het begin van de
twintigste eeuw levert een ander beeld van de individualisering op dan een vergelijking met de
jaren vijftig. In veel studies wordt de laatste periode als referentiepunt gekozen. Het gaat – om
de gedachten te bepalen – om de jaren die onmiddellijk aan de 'roerige jaren zestig' voorafgin-
gen, met kenmerken als volgzaamheid jegens het gezag, een naar verhouding lage buitenkerke-
lijkheid en een vrij strakke moraal. Ook hier vormt deze periode impliciet het uitgangspunt
van een vergelijking.
In een studie van verandering liggen begrippen als 'traditioneel en liberaal', 'conservatief en
progressief' niet in alle opzichten vast. Het gedrag of de opvatting die in een bepaalde periode
gold als teken van moderniteit, kan worden achterhaald en in een volgende periode juist een
blijk van conservatisme zijn. Er is van afgezien deze complicatie in de nu volgende rapportage
scherp te belichten.

Als eigenschap van de samenlevingsstructuur beschouwd, valt individualisering vooral op
demografisch terrein te onderkennen. Het gaat om alle ontwikkelingen die afwijken van het
kerngezin, bestaande uit een door het huwelijk verbonden paar met kinderen. Ook als de lezer
er niet toe mocht komen de vorige aflevering van het Sociaal en Cultureel Rapport op te slaan,
zal het hem toch duidelijk zijn om welke afwijkingen van een traditie het gaat: om het eenper-
soonshuishouden, om ongehuwd samenleven, om bewust gekozen kinderloosheid. Men kan
daar andere verschijnselen aan toevoegen, zoals de vrouwenemancipatie en het buitenshuis
werken van de gehuwde vrouw. 
Individualisering kan eveneens worden beschouwd als een eigenschap van een cultuur, van de
collectieve opvattingen die de mensen eropna houden. Uit longitudinaal enquêteonderzoek
blijkt dat traditionele opvattingen over huwelijk en gezin in de loop van de tijd minder aan-
hangers vinden. Ten dele geven de onderzochte opvattingen aan wat het individu vindt dat het
zelf zou moeten doen; ten dele kan men de uitslagen interpreteren als de ruimte die de onder-
vraagde aan anderen geeft. In het laatste geval is het begrip 'permissiviteit' wellicht meer op
zijn plaats dan de term 'individualisering'. Als het om collectieve opvattingen gaat, worden in
de praktijk de beide begrippen door elkaar gebruikt.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de toenemende aanhang voor permissieve opvattin-
gen herhaaldelijk beschreven op grond van het project Culturele veranderingen in Nederland
(SCP 1998: 138-143).1 Individualisering en permissiviteit waren aanwezig, maar kenden 
tegelijkertijd grenzen. Men kan van een klein aantal zogenoemde contra-indicaties spreken.

163



Een betrekkelijk laag en in de loop van de tijd zelfs dalend percentage van de Nederlanders
vindt bijvoorbeeld dat een kind er zelf over mag beslissen of het een opleiding afmaakt.
Verder denken de Nederlanders sinds het begin van de jaren tachtig in toenemende mate dat
mensen ernst moeten maken met de huwelijkstrouw (SCP 1998: 140). Vooral de laatste con-
clusie wijst erop dat sommige opvattingen er weleens wat minder vrij op zouden kunnen wor-
den. Enkele recente gegevens voor de periode 1991 en 1998, afkomstig uit het International
social survey programme (ISSP), bevestigen zo'n omslag ten dele (tabel 6.1).2
Gedurende de jaren negentig blijven seksualiteit voor het huwelijk en homoseksualiteit onver-
anderd geaccepteerd. De buitenechtelijke relatie echter – de ontrouw en het slippertje – keurt
men in brede kring af en deze afkeuring neemt zelfs nog iets toe.
Abortus als er een ernstige handicap bij het kind dreigt, wordt vrijwel niet afgekeurd. Op dat
punt denken de Nederlanders liberaal. De weerstand tegen abortus als het inkomen van de
ouders te laag is om een kind te nemen, is echter veel hoger en intensiveert zich enigszins. De
ondervraagden zouden hier een egoïstisch motief kunnen veronderstellen of kunnen redeneren
dat er toch niet voor niets uitkeringen zijn.

De aanhang voor een traditionele taakverdeling, waarbij de man het geld verdient, blijft onver-
anderd klein (tabel 6.1). Bij het betaalde werk door gehuwde vrouwen met kinderen echter,
laten meer mensen de eventuele nadelen voor het gezin zwaar wegen.
Verstrakking van de moraal doet zich eveneens voor op het terrein van de fraude. In 1991 was
de afkeer van de uitkeringsfraude bijna algemeen aanwezig, de weerzin tegen belastingfraude
was veel zwakker. Naar verondersteld mag worden beschouwden de mensen het sjoemelen
met de uitkering eerder dan een te lage belastingaangifte als profiteurschap. Dit onderdeel van
de moraal begint te veranderen. Tussen 1991 en 1998 zijn de Nederlanders de belastingfraude
in sterkere mate gaan afkeuren, hoewel het verschil in het negatieve oordeel voorlopig aan-
zienlijk blijft.

Tabel 6.1 Enige oordelen over gezin, seksualiteit, abortus en fraude, 1991 en 1998 (in procenten)
1991 1998

gezinsleven lijdt eronder als vrouw werkt 28 38
de man moet geld verdienen 18 16

af te keuren:
seksuele relatie voor het huwelijk 9 10
buitenechtelijke relatie 79 84
homoseksualiteit 21 21
abortus als het kind een ernstig gebrek zou hebben 18 14
abortus als de ouders een laag inkomen hebben 50 55

onacceptabel:
belastingfraude 46 61
uitkeringsfraude 95 97
Bron: SCP (ISSP'91-'98)

6.1.2 Internationaal
De onderzoekers van de European values study (EVS) onderkennen de afbrokkeling van tradi-
ties en de individualisering als belangrijke culturele trends in Europa. Zij deden onderzoek in
1981 en in 1991 (Halman et al. 1987; Ester et al. 1993). Tot op grote hoogte pleiten de resul-
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taten ervoor de Nederlandse cultuur ook in internationaal verband als geïndividualiseerd en
permissief te beschouwen. In 1991 waren de oordelen over echtscheiding, seksualiteit, eutha-
nasie en suïcide van de onderzochte landen in Nederland het meest liberaal (Ester et al. 1993:
57-60). De auteurs concludeerden dat "(...) in The Netherlands the highest value seems to be
to let everyone do what he likes".
In aanmerking genomen dat niet alle resultaten in de richting van extreme permissiviteit wijzen,
is deze uitspraak wellicht enigszins overdreven. De Nederlandse acceptatie van seksuele vrij-
heid bijvoorbeeld, bevond zich in 1991 in de 'middenmoot'. Hetzelfde gold voor het idee dat
kinderen beide ouders nodig hebben om harmonieus op te groeien, voor het denkbeeld dat kin-
deren noodzakelijk zijn voor de levensvervulling van de vrouw en voor de acceptatie van de
ongehuwde moeder (Ester et al. 1993: 109, 115). De Nederlanders wezen het idee dat kinderen
hun ouders moeten respecteren, ongeacht of het 'goede' ouders zijn, in meerderheid van de
hand. Het idee dat ouders alles voor hun kinderen over moeten hebben, werd echter eveneens
afgewezen (Ester et al. 1993: 111). Hier blijkt individualisering, maar nu waar het de leefsfeer
van de ouders betreft.
Het World values survey (WVS) van 1990-1993 levert voor meningen over de waarde van het
traditionele huwelijk en voor de acceptatie van seksuele vrijheid ongeveer hetzelfde beeld op
(Unesco 1998: 295-298).3 Becker en Verweij gingen na van welke waarden men het in de lan-
den van het WVS belangrijk vond om kinderen bij te brengen (Becker en Verweij 1998: 61-37).
Te midden van de West-Europese landen uit de survey aanvaardde men in Nederland sommige
traditionele waarden toch nog tot op zekere hoogte. De aanhang voor het idee dat men kinde-
ren spaarzaamheid, doorzettingsvermogen en gehoorzaamheid bij moest brengen, onderscheidde
zich namelijk slechts weinig van het West-Europese gemiddelde.
Het is de vraag in hoeverre de resultaten van internationaal enquêteonderzoek worden verte-
kend door een landenspecifieke wijze van beantwoording. Als de onderzoeker de ondervraag-
den een lijstje van geografische eenheden voorlegt en vraagt hoe sterk zij zich betrokken voe-
len bij hun woonbuurt, hun stad, provincie, land en zelfs werelddeel, blijkt dat het publiek in
sommige landen overal wel bij wil horen en dat dit verschijnsel in vele andere landen minder
aan den dag treedt (Becker 2000). De inwoners van sommige landen, bijvoorbeeld Japan, zijn
joiners, de inwoners van andere landen zijn dat niet. Er bestaat geen volledig overzicht van
gevallen waarin dit effect zich voordoet. Hoe de positie van Nederland in internationaal onder-
zoek erdoor wordt beïnvloed, is evenmin bekend. Het is in elk geval duidelijk dat
Nederlanders vrij sterk de neiging hebben in positieve zin op tevredenheidsvragen te antwoor-
den, maar of de vertekening veel verder gaat is zeer de vraag. 

Ondanks enkele nuanceringen valt Nederland te beschouwen als een permissief land, waar 
de bevolking wars van tradities is. Een van de onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de
Europese Gemeenschap, geeft een samenvattend beeld.4 Er werd gevraagd of 'wij beter af
zouden zijn als wij weer op de traditionele manier gingen leven'. De Denen en de
Nederlanders onderschreven dit idee het minst (figuur 6.1). De Grieken voelden zich het
meest tot de traditie aangetrokken.5
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Figuur 6.1 We zouden beter af zijn als we weer op de traditionele manier gingen leven, 1996 (EG-landen, in procenten)

Bron: EG (Continuous Tracking Survey (CTS) 1997)

In dit hoofdstuk worden de verschillen in traditioneel denken tussen Nederland en andere
Europese landen verder verkend. Daarbij komen waarden aangaande de primaire leefsfeer,
zoals die tot nu toe werden behandeld, aan de orde. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de
arbeidsoriëntatie, waarvan men eveneens meer en minder traditionele varianten aan kan tref-
fen. tenslotte wordt het begrip 'permissiviteit' toegepast op de positie van minderheden, waarbij
het zal gaan om de mate waarin de houding ten opzichte van minderheden positief of negatief
is en om de vrijheid die men hun toekent om de eigen cultuur te handhaven. 
De analyse heeft slechts betrekking op een beperkt aantal gegevens. De grens die aan de
omvang van dit hoofdstuk is gesteld, maakt beperking noodzakelijk. Er is een uitgebreide 
rapportage voorgenomen in internationale culturele rapporten die het Bureau wil gaan produ-
ceren. De gegevens over minderheden werden inmiddels uitgebreid gerapporteerd aan de
Unesco.6

6.2 Primaire leefsfeer

6.2.1 Het huwelijk
De data voor deze en de volgende paragrafen zijn met een enkele uitzondering ontleend aan
het International social survey programme (ISSP).7 De peiling van 1994 ging over het gezin
en over de veranderingen in de rollen van man en vrouw (Jowell et al. 1998).8 Er is gekozen
voor de landen die toen aan het onderzoek deelnamen èn nu lid van de Europese
Gemeenschap zijn, dat wil zeggen Zweden, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland,
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje. In de tabellen zijn de percentages van alle ondervraag-
den per land en die van alle respondenten in deze landen tezamen weergegeven.9 De gegevens
van de afzonderlijke landen zijn vermeld als verschillen van deze totalen. Het is dus snel te
zien in hoeverre een land boven of onder het algemene gemiddelde scoort.
Tabel 6.2 vermeldt gegevens over een romantische opvatting van het huwelijk, over de accep-
tatie van echtscheiding als er nog kinderen thuiswonen, over de toelaatbaarheid van een 
seksuele relatie buiten het huwelijk en over de acceptatie van geslachtsverkeer tussen mensen
van hetzelfde geslacht.
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Tabel 6.2 Opvattingen over huwelijk en samenleven in een aantal Europese landen, 1994 (in procenten)
Zweden Ierland VK NL Duitsland Oostenrijk Italië Spanje alle resp.

gehuwden gelukkiger –12 3 –6 –17 11 14 1 2 31
echtscheiding acceptabel –10 –9 –1 14 6 2 –17 –2 60
slippertje acceptabel –6 –5 –2 0 5 –8 8 –1 12
homoseksualiteit acceptabel –7 –21 –10 32 2 –15 –19 3 45
Bron: SCP (ISSP'94)

In de onderzochte landen vindt 31% van alle ondervraagden dat het huwelijk hoe dan ook
meer geluk brengt dan het ongehuwd blijven. De Nederlanders en de Zweden onderschrijven
deze hoge waardering van het huwelijk het minst, de percentages liggen respectievelijk 17 en
12 procentpunten onder het algemene gemiddelde. De Duitsers en de Oostenrijkers houden de
rooskleurige visie op het huwelijk er het meest op na.
De echtscheiding is met 60% een betrekkelijk algemeen aanvaard verschijnsel. In Nederland is
de acceptatie het hoogst. In Italië is deze laag. Op grond van de realistische visie op het huwe-
lijk onder de Zweden, zou het wellicht te verwachten zijn geweest dat echtscheiding daar in
hoge mate aanvaardbaar werd geacht. Dit is echter niet zo sterk het geval. De acceptatie ligt
zelfs 10 procentpunten onder het algemene gemiddelde.
Van alle ondervraagden vindt 45% homoseksualiteit aanvaardbaar. Nederland scoort hier bui-
tengewoon hoog. De weerstand is het sterkst in Ierland, Italië en Oostenrijk. 
Een slippertje ontmoet weinig goedkeuring, namelijk bij 12% van alle ondervraagden.10 De
overigens liberaal denkende Nederlanders hebben in dit geval toch hun bedenkingen. De
Nederlandse resultaten zijn niet duidelijk liberaal, maar passen precies in het totale beeld. De
verschillen tussen de landen zijn verder klein. De Italianen hebben nog enigszins de neiging
bij vreemdgaan een oogje dicht te knijpen.

6.2.2 Buitenshuis werken van de gehuwde vrouw
In West-Europese landen lijkt men betaald werk als het beste middel voor de zelfstandigheid
van de vrouw te zien. In overeenstemming daarmee wordt de traditionele visie als zouden
vrouwen eigenlijk liever een huishouden met kinderen dan een baan hebben, veel minder
onderschreven. Dat de mensen in meerderheid liberale standpunten innemen, verhindert hun
niet nadelen te onderkennen. De aanhang voor de gedachte dat het gezinsleven van het werken
te lijden zou kunnen hebben, is in deze kleine rij van meningen namelijk vrij groot (tabel 6.3).
De Zweden zien opvallend weinig bezwaren in de combinatie van de arbeid voor vrouwen
met het gezinsleven.
Van de landen uit tabel 6.3 lijken de opvattingen in Oostenrijk, Italië en Spanje het minst uitge-
kristalliseerd te zijn. Er is een tendens om het idee te onderschrijven dat werk het beste middel
voor de zelfstandigheid van vrouwen is. Tegelijkertijd denkt men er naar verhouding vaak dat
vrouwen eigenlijk een gezin en kinderen willen en eveneens dat het gezinsleven eronder te lijden
heeft als de vrouw werkt. In Zweden, het Verenigd Koninkrijk en vooral in Nederland ziet men
kennelijk nog andere middelen dan de arbeid om vrouwen zelfstandigheid mee te bezorgen.

Tabel 6.3 Opvattingen over het buitenshuis werken van gehuwde vrouwen in een aantal Europese landen, 1994 (in procenten)
Zweden Ierland VK NL Duitsland Oostenrijk Italië Spanje alle resp.

werken beste middel voor 
zelfstandigheid –6 –1 –7 –18 8 9 4 6 69
vrouwen willen eigenlijk gezin –4 13 –10 –7 –6 6 8 12 38
gezinsleven lijdt eronder –20 2 –15 –8 5 14 14 8 50
Bron: SCP (ISSP'94)
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6.2.3 De taakverdeling tussen man en vrouw
De traditionele taakverdeling, waarbij de man het geld verdient en de vrouw het huishouden
doet, wordt in de Europese Gemeenschap door ongeveer een kwart van de totale bevolking
aangehangen. De instemming is het laagst in Zweden, Denemarken, Nederland en Duitsland.
De Grieken en de Portugezen aanvaarden de traditionele verdeling het meest (figuur 6.2).

Figuur 6.2 De man moet het geld verdienen, de vrouw moet het huishouden doen, 1997 (EG-landen, in procenten)

Bron: EG (CTS'97)

Het International social survey programme (ISSP) van 1994 bevat een vraag die op ongeveer
dezelfde manier is geformuleerd en een vraag die de respondent nadrukkelijk uitnodigt rolwis-
seling af te keuren (tabel 6.4).11

Tabel 6.4 Opvattingen over de taakverdeling tussen man en vrouw in een aantal Europese landen, 1994 (in procenten)
Zweden Ierland VK NL Duitsland Oostenrijk Italië Spanje alle resp.

rolwisseling acceptabel 11 2 6 25 –6 -10 –36 -3 49
huish. is taak vrouw –18 5 –4 –11 2 18 3 8 30
Bron: SCP (ISSP'94)

In de acht landen tezamen is de instemming met rolwisseling veel hoger dan in het totaal van
alle vijftien EG-landen, namelijk 49% tegen 25%. Het maakt voor het totale beeld dus nogal
uit welke landen men onder de loep neemt. De verschillen tussen de landen corresponderen
echter vrij goed met de gegevens van figuur 6.2. In Nederland en Zweden wordt rolwisseling
het meest geaccepteerd en het minst afgewezen. De Italianen denken duidelijk het meest tradi-
tioneel. Zij worden op een vrij grote afstand gevolgd door de Oostenrijkers.
Uit Nederlands tijdsbestedingsonderzoek is bekend dat de verdeling van betaalde arbeid en
huishoudelijk werk tussen man en vrouw er wel gelijker op wordt, maar dat dit veel langzamer
gebeurt dan men zou verwachten op grond van onderzoek naar normen (De Hart 1995: 64-66;
Van den Broek et al. 1999: 55-64). Tabel 6.5 doet vermoeden dat deze discrepantie tussen
norm en gedrag zich internationaal eveneens voordoet. Aan de respondenten met een partner
werd gevraagd wie van beiden altijd of meestal huishoudelijk werk verricht. In de tabel is ver-
meld hoe vaak dit door de vrouw gebeurt. Wassen en strijken zijn nog steeds 'vrouwenwerk',
ook al beschikken de meeste huishoudens naar men aan mag nemen over een wasmachine.
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Vrouwen maken vrij vaak uit wat er wordt gegeten. Bij de ziekenverzorging en bij het doen
van de boodschappen tekent zich een zekere mate van gelijkheid af. Hierbij moet worden
bedacht dat onder de aanduiding 'ziekenverzorging' een op zichzelf traditionele verdeling van
taken schuil kan gaan. Alleen de kleine reparaties aan het huis worden bijna altijd door man-
nen gedaan, hetgeen overigens op de traditionele rolverdeling wijst.

Tabel 6.5 Huishoudelijk werk wordt altijd of meestal door de vrouw gedaan in een aantal landen, 1994 (in procenten)
Zweden Ierland VK NL Duitsland Oostenrijk Italië Spanje alle resp.

kleine reparaties aan het huis –5 1 –2 –3 –3 3 4 8 7
dagelijkse boodschappen –12 14 –9 4 –8 –1 4 15 53
ziekenverzorging –12 –1 –3 –5 1 7 3 7 54
menu kiezen –7 12 –4 3 –13 –6 10 18 64
wassen en strijken –9 –1 –7 –1 2 5 9 2 89
Bron: SCP (ISSP'94)

Hoewel de Nederlanders er vooruitstrevende gedachten op na houden, bewegen de indicaties
van hun feitelijke gedrag zich rond de algemene gemiddelden. Deze discrepantie zou erop
kunnen wijzen dat meningen van de Nederlandse bevolking in dit geval door het besef van
sociale wenselijkheid beïnvloed zijn. Wellicht heeft de norm dat de verdeling van taken tussen
de seksen eigenlijk zo gelijk mogelijk zou moeten zijn, vooral in Nederland gewicht. Dat is
anders onder de eveneens progressief denkende Zweden, die meer werk van feitelijke gelijk-
heid maken. In het Verenigd Koninkrijk lijkt er eveneens in enige mate sprake van een gelijke
verdeling te zijn. In Italië en vooral in Spanje is het huishouden de taak van de vrouw. Dit
geldt zelfs in lichte mate voor de technische reparaties. Het is de vraag of men daar een voor-
bode van verandering in moet zien. De tendens zou kunnen zijn dat de vrouwen in deze lan-
den alles in huis doen.

6.2.4 Bevolkingscategorieën
Hoe traditioneel denken verschillende categorieën van de bevolking? Zelfs voor het beperkte
aantal van acht landen zou de weergave van een volledige analyse veel ruimte vergen. Daarom
worden de resultaten voor slechts drie landen met elkaar vergeleken. Nederland is geplaatst
tussen twee contrasterende landen, namelijk tussen Zweden als een liberaal en Oostenrijk als
een traditioneel land.
Er zijn drie items gekozen, namelijk de acceptatie van echtscheiding als er nog kinderen thuis
zijn en twee items over de taakverdeling. Het gaat daarbij om de mening dat het huishouden
de taak van de vrouw is terwijl de man het geld verdient, en om de acceptatie van volledige
rolwisseling, die qua liberaliteit veel verder gaat.
De bevolkingscategorieën zijn onderscheiden naar geslacht, leeftijd, opleiding en kerkgang.
Deze gegevens zijn relevant in relatie tot het denken over deze onderwerpen. Bovendien zijn
zij voor de gekozen landen in behoorlijke mate vergelijkbaar.12 Het valt te verwachten dat
vrouwen die betaald werk doen een gelijke taakverdeling meer accepteren dan vrouwen die
uitsluitend in het huishouden werken. De eerstgenoemde categorie wordt immers geconfron-
teerd met een dubbele belasting. De gegevens van de werkende vrouwen zijn daarom afzon-
derlijk vermeld.13 In 1994 begon de vooroorlogse generatie bij 50 jaar, de jongsten waren
immers geboren in 1944. Vandaar dat de leeftijdscategorie van 51+ werd onderscheiden. De
naoorlogse generatie werd verdeeld in twee klassen, de mensen van 30 jaar en jonger en de
ondervraagden van 31-50 jaar. Religiositeit heeft haar belang voor traditioneel denken. Het
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gegeven 'kerkgang', dat de feitelijke binding met de kerk indiceert, werd verdeeld in 'gaat
nooit of bijna nooit naar de kerk' tegenover 'bezoekt de kerk vaker'. De resultaten zijn weer-
gegeven in tabel 6.6, waarbij voor het desbetreffende antwoord de verschillen van de groepen
met de nationale totalen zijn vermeld. In Zweden accepteerde bijvoorbeeld 50% de echtschei-
ding. Dit gebeurde verder door 40% van de mannen en 59% van de vrouwen.

Tabel 6.6 De meningen over echtscheiding, het huishouden als taak voor de vrouw en rolwisseling in Zweden, Nederland en
Oostenrijk, naar bevolkingscategorie, 1994 (in procenten)

echtscheiding geaccepteerd  rolwisseling geaccepteerd      huish. is.taak vrouw 
S NL A S NL A S NL A

mannen –10 –8 –3 –2 –3 0 1 4 3
vrouwen 9 6 2 2 3 0 –1 –3 –2

werk vr 12 12 10 6 12 2 –4 –16 –18

≤ 30 jaar 4 8 7 10 11 8 –4 –11 –22
31-50 jaar 4 5 6 10 6 4 –4 –8 –8
≥ 51 jaar –7 –13 –9 –18 –17 –8 7 19 18

opleiding laag –1 –8 –7 –13 –15 –6 10 16 14
opleiding midden 2 1 2 2 3 2 –3 –4 –5
opleiding hoog –3 8 11 10 13 8 –6 –14 –22

kerkgang ja –11 –14 –4 –7 –10 10 6 10 5
kerkgang nee 3 5 5 2 4 0 –2 –4 –7

allen 50 75 62 60 73 39 11 19 48
Bron: SCP (ISSP'94)

Het geslacht van de ondervraagden heeft weinig betekenis voor de drie meningen. Het valt
hoogstens op dat de vrouwen echtscheiding meer accepteren dan de mannen, vooral in
Zweden. Werkende vrouwen, echter, reageren uitgesproken liberaal op de enquêtevragen.
Vooral in Nederland en zelfs in Oostenrijk wijzen zij de gedachte dat het huishouden vrouwen-
werk is van de hand. 
De geringe verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals die over het algemeen bestaan, 
wijzen erop dat de taakverdeling geen onderdeel is van the batte of the sexes. Dat wordt echter
anders als de vrouw buitenshuis is gaan werken en zij met een dubbele belasting wordt gecon-
fronteerd. Men mag aannemen dat er zich onder die omstandigheid spanningen gaan voordoen
in de gezinnen.

De resultaten voor leeftijd, opleiding en kerkelijke binding zijn eenvoudig samen te vatten. In
alle drie gevallen denkt de vooroorlogse generatie – de categorie van 51+ jaar – traditioneler
dan de beide naoorlogse leeftijdsklassen. De jongsten – 30 jaar en jonger – zijn daarbij iets
liberaler gezind dan de naast hogere leeftijdsgroep, welk verschil pregnant wordt bij het idee
dat alleen de vrouw het huishouden behoort te doen. In elk van de landen denkt de laagst
opgeleide groep het meest traditioneel. Dit is overigens meer het geval bij de taakverdeling
dan bij de echtscheiding. Traditionaliteit wordt eveneens bij de ondervraagden met een kerke-
lijke binding aangetroffen. Alle verschillen blijven in stand wanneer men de verschillen in
meningsvorming corrigeert voor de persoonskenmerken.14
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Traditioneel denken over echtscheiding en taakverdeling lijkt onder meer een met de oudere
generatie verbonden verschijnsel te zijn, hetgeen doet vermoeden dat liberale meningen veld
zullen winnen naarmate jongere generaties de oudere zullen afwisselen. De binding met de
generatie strekt zich overigens tot meer meningen over huwelijk, gezin en vrouwenemancipatie
uit (Winkels 1989; Neve 1992).

6.3 Arbeidsoriëntatie

6.3.1 Traditionele en moderne arbeidsoriëntatie 
In navolging van de gedachten van Max Weber mag men veronderstellen dat volgens een tra-
ditionele arbeidsoriëntatie de arbeid op zichzelf waardevol is (Bendix 1960). Wellicht extreem
geformuleerd – het gaat om een ideaaltype – staat de waarde van de arbeid tot op zekere hoogte
los van de materiële en immateriële beloning. Volgens de traditionele stellingname is werken
goed, zelfs als werk niet of slecht wordt betaald, oninteressant is, in weinig comfortabele
omstandigheden moet worden verricht of prestige ontbeert. De arbeid is een religieuze of exis-
tentiële plicht, zonder arbeid blijft het leven onvervuld. Tegenover het traditionele arbeidsethos
staat de moderne, enigszins calculerende arbeidsoriëntatie. Arbeid wordt verricht om iets te
verkrijgen. Als de noodzaak daartoe wegvalt of als het onvoldoende lukt de beloning te ver-
krijgen, verzwakt de lust tot arbeid.

De peiling van het International social survey programme (ISSP) van 1997 had betrekking op
arbeidsoriëntatie. In tabel 6.7 is de arbeidsoriëntatie in kaart gebracht met behulp van twee-
maal twee contrasterende uitspraken.
In de eerste plaats werd de mensen gevraagd of een baan alleen maar een manier was om geld
te verdienen en niets meer dan dat. Een bevestigend antwoord wijst op een calculerende, wel-
licht zelfs cynische opvatting over de arbeid. Bij de andere vraag informeerde de onderzoeker
of de ondervraagde graag een betaalde baan zou willen hebben, ook als hij het geld niet nodig
had? In dit geval wijst bevestiging vanzelfsprekend op een traditionele attitude.15

In de tweede plaats kon de ondervraagde kiezen tussen enerzijds de stelling dat hij hard werk-
te, maar niet zo hard dat zijn privé-leven erdoor in de knel kwam en anderzijds de bewering
dat hij zijn werk zo goed mogelijk deed, zelfs al ging dat ten koste van zijn privé-leven.16 Het
behoeft weinig betoog dat de keuze voor de eerste uitspraak naar de moderne mentaliteit en de
keuze voor de tweede stelling naar de traditionele motivatie verwijst. 
Deze keuze tussen arbeid en privé-leven werd uitsluitend aan werkenden voorgelegd. De
andere twee vragen werden door de gehele bevolking, waaronder de werkenden, beantwoord.
In tabel 6.7 zijn de resultaten voor 'allen' en voor 'de werkenden' afzonderlijk vermeld. Alleen
de uitkomsten voor de prioriteit van het privé-leven zijn vermeld.17

Voor de keuze van de landen golden dezelfde criteria als in de paragraaf over de primaire leef-
sfeer, met dien verstande dat in 1997 niet precies dezelfde landen aan het onderzoek deelna-
men als in 1994. De landenselectie verschilt dan ook enigszins van die in de vorige paragraaf.
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Tabel 6.7 Arbeidsoriëntatie voor allen en voor werkenden in een aantal Europese landen, 1997 (in procenten)
alle

Zweden Denem. Gr.Brit. NL Duitsl. Frankrijk Italië Spanje Portugal resp.

allen
werk is alleen geld verdienen –13 –8 5 –9 2 –5 –5 15 16 31
genoeg geld, toch werken 14 17 –6 –10 10 –9 –9 –9 2 61

werkenden
werk is alleen geld verdienen –11 –6 7 –10 3 –2 –3 19 16 27
genoeg geld, toch werken 11 17 –8 –5 9 –14 –12 –12 –1 65
privé-leven gaat voor –20 –1 0 20 –11 –3 3 14 2 49

Bron: SCP (ISSP'97)

Het blijkt voor de arbeidsoriëntatie weinig uit te maken of men al dan niet betaald werk doet.
Bij de eerste twee vragen zijn de resultaten voor de werkenden vrijwel dezelfde als die voor
de bevolking als geheel. In de twee Scandinavische landen – in Zweden nog wat meer dan in
Denemarken – is de arbeidsoriëntatie het meest traditioneel getint en lijkt de motivatie voor de
arbeid dus hoog te zijn. De inwoners van beide Scandinavische landen zien in het werk meer
dan alleen maar een manier om geld te verdienen. Ook als zij het geld niet nodig hadden, zou-
den vrij veel van hen graag een betaalde baan willen hebben. De Nederlanders staan in hun
arbeidsoriëntatie tegenover de Scandinaviërs. De cynische visie op de arbeid wijzen de
Nederlanders weliswaar naar verhouding vaak af, maar zij zouden nogal eens met werken
ophouden als zij het voor het geld niet meer hoefden te doen. De Nederlandse resultaten lijken
op die van Groot-Brittannië. In Duitsland, Frankrijk en Italië levert de arbeidsoriëntatie geen
opvallend beeld op. De Duitsers lijken wat meer in traditionele zin aan het werk te hechten
dan de Fransen en de Italianen. De inwoners van Spanje en van Portugal vinden naar verhou-
ding vaak dat arbeid alleen maar noodzakelijk is voor het geld.18

De keuze voor het privé-leven bevestigt het beeld van de Nederlandse arbeidsoriëntatie als
'ontspannen'. De Nederlandse score is namelijk 20 procentpunten hoger dan het algemene
gemiddelde. De Nederlanders lijken daarin enigszins op de Spanjaarden, van wie de score 
14 punten boven het algemene gemiddelde ligt. De Zweden en de Duitsers zijn daarentegen
geneigd de arbeid boven hun privé-leven te laten gaan. Van de overige landen valt niets 
bijzonders te zeggen. 

6.3.2 Bevolkingscategorieën
Het oordeel van verschillende categorieën binnen de bevolkingen is weergegeven in tabel 6.8
voor Nederland en Zweden. Beide landen contrasteren, naar gebleken is, qua arbeidsoriëntatie
tot op zekere hoogte met elkaar. De gegevens hebben uitsluitend betrekking op de werkende
bevolking. De bevolkingscategorieën zijn – behoudens een kleine wijziging – op dezelfde
manier onderverdeeld als voor het terrein van de primaire leefvormen gebeurde.19
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Tabel 6.8 Arbeidsoriëntatie voor werkenden in Zweden en Nederland, naar bevolkingscategorie, 1997 (in procenten)
werk is alleen geld verdienen      genoeg geld, toch werken             privé-leven gaat voor

Zweden Nederland Zweden Nederland Zweden Nederland

mannen 3 5 –4 –5 –2 –3
vrouwen –3 –6 4 6 2 4

gehuwde vrouwen –3 –6 4 7 1 4

≤ 30 jaar 5 –1 –5 1 8 11
31–50 jaar –2 –1 0 –1 0 –3
≤ 51 jaar 1 6 2 1 –4 –6

opleiding laag 11 24 –4 –9 4 7
opleiding midden 1 3 0 –3 2 1
opleiding hoog –11 –7 4 3 –7 –2

kerkgang ja –6 1 6 0 1 1
kerkgang nee 0 0 –1 0 0 0

allen 16 18 77 60 29 69
Bron: SCP (ISSP'97)

Volgens tabel 6.8 hebben de vrouwen in enige mate een meer traditionele of sterkere arbeids-
oriëntatie dan de mannen. Het gaat in beide gevallen om de werkenden. Het geconstateerde
verschil komt vooral tot uiting in de afwijzing van de gedachte dat werken alleen maar een
manier is om aan geld te komen en in de relatief frequente intentie van te gaan werken, ook
als dat financieel onnodig zou zijn. De verschillen bij de prioriteit voor werk of privé-leven
zijn te klein om betekenis te hebben. De verschillen tussen de geslachten zijn in Nederland
overigens wat groter dan in Zweden.
Het zou mogelijk kunnen zijn dat gehuwde werkende vrouwen anders over de arbeid denken
dan de werkende vrouwen over het algemeen. Zij zouden het privé-leven bijvoorbeeld wat
meer prioriteit kunnen geven dan het werk, omdat zij doorgaans ook de zorg voor het huis-
houden hebben. Deze veronderstelling blijkt niet op te gaan; bij geen van de drie onderwerpen
wijkt het oordeel van de getrouwde vrouwen af van het oordeel van de vrouwen als geheel.
De leeftijd van de respondent, of hij voor of na de oorlog geboren is, maakt bijna niet uit voor
de arbeidsoriëntatie, hoogstens hebben de werkenden van 30 jaar en jonger de neiging om het
privé-leven voorrang te geven boven het werk. De geringe verschillen tussen de leeftijdscate-
gorieën komen in zekere zin als een verrassing. Men zou bij de jongeren een moderne, calcu-
lerende en bij de ouderen een traditionele arbeidsoriëntatie verwacht hebben. Beide groepen
blijken zich echter op vrijwel dezelfde wijze tot de arbeid te verhouden. Een verdere onder-
bouwing van deze conclusie vraagt vanzelfsprekend om een analyse van meer opvattingen
over de arbeid dan hier zijn gepresenteerd.
In tegenstelling tot de leeftijd van de ondervraagde heeft zijn opleiding veel belang voor de
arbeidsoriëntatie. De laagst opgeleiden huldigen de cynische opvatting over de arbeid. In
Nederland overheerst dit standpunt nog meer dan in Zweden. Ten aanzien van de andere
meningen zijn de verschillen tussen de laag- en de hoogopgeleiden wat minder sprekend.
Niettemin blijkt bij de laagst geplaatste categorie toch dat zij de neiging heeft om met werken
te stoppen als het financieel niet meer hoeft en hecht zij aan het privé-leven. De lauwe houding
van lager opgeleiden jegens de arbeid zou verklaard kunnen worden uit het weinig inspirerende
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karakter van het werk, waarop mensen met weinig opleiding menigmaal aangewezen zijn. Er
is echter eveneens onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de lager opgeleiden juist een vrij
sterke binding met de arbeid hebben (Allaart et al. 1993: 52-56).20

Respondenten die frequent naar de kerk gaan, bleken traditioneler over primaire leefvormen te
denken dan degenen die nooit godsdienstoefeningen bijwonen (zie § 6.2). Bij de arbeidsoriën-
tatie doet een dergelijk verschil zich niet voor. De trouwe kerkgangers in Zweden en in
Nederland denken ongeveer hetzelfde over de arbeid als hun landgenoten die de kerk weinig
of niet bezoeken. Men zou het op grond van veel studies over het belang van de 'religieuze
factor' wellicht anders verwacht hebben. Toch blijkt dat het belang van deze factor voor de
arbeid op grond van de ISSP-data moeilijk valt aan te tonen. Voor elk van de geselecteerde
landen afzonderlijk – dus niet alleen voor Nederland en Zweden – werden buitenkerkelijken
vergeleken met kerkleden. Rooms-katholieken werden vergeleken met protestanten en 
frequente kerkgangers met hen die weinig naar de kerk gingen. In geen van de drie gevallen
bestond er een relatie met de religieuze typering van de respondent en zijn opvattingen over
arbeid. Verschillen in arbeidsoriëntatie tussen de onderzochte landen zijn dus niet te verklaren
met verschillen in de samenstelling van de bevolking op religieus terrein.21

6.4 Enige opvattingen over minderheden

6.4.1 Tolerantie en permissiviteit
In de Sociale en Culturele Rapporten, in de Sociale en Culturele Verkenningen en in de
Rapportages minderheden is regelmatig aandacht besteed aan de opvattingen over allochtonen
in Nederland. In enkele afzonderlijke publicaties is de meningsvorming, nationaal en interna-
tionaal, uitvoerig onder de loep genomen (Van Praag 1983; Dekker en Van Praag 1990). Zoals
eerder werd vermeld, heeft het Bureau een conceptrapport over dit onderwerp aangeboden aan
de Unesco ten behoeve van het nieuwe World Culture Report, waarvoor het ISSP-onderzoek
over nationale identiteit uit 1995 werd gebruikt. Deze paragraaf heeft dan ook het karakter van
een aanvulling met een analyse van data uit een Eurobarometer van 1997.22

Er zijn uit de beschikbare data gegevens gekozen die betrekking hebben op geselecteerde
aspecten van de oordeelsvorming over minderheden. De keuze is zodanig gemaakt dat tegen-
over een item met een negatieve strekking een positief geformuleerde vraag staat. De vragen
contrasteren globaal, maar vormen doorgaans geen perfecte tegenstellingen.
- Heeft de aanwezigheid van veel buitenlandse kinderen op een school een negatieve invloed

op de kwaliteit van het onderwijs?
- Als scholen zich inspannen, zou culturele diversiteit onder de leerlingen dan tot verbetering

van het onderwijs kunnen leiden?
- Maken minderheden veel misbruik van de sociale zekerheid?
- Betalen minderheden meer aan de sociale zekerheid dan zij aan uitkeringen ontvangen?
- Doet de aanwezigheid van minderheden de werkloosheid toenemen?
- Doen minderheden het werk dat autochtonen niet willen doen?

Deze vragen hebben betrekking op de positieve of negatieve houding ten aanzien van minder-
heden en op de motieven die hier achter zouden kunnen liggen. Vier vragen hebben betrekking
op de tolerantie jegens culturele diversiteit in engere zin ofwel op de permissiviteit jegens een
afwijkende levenswijze.
- Betekent de aanwezigheid van minderheden een verrijking van de nationale cultuur?
- Vormt de religie van de minderheden een bedreiging voor de nationale manier van leven?
- Is het goed voor de samenleving als zij is samengesteld uit groepen van verschillend ras of

met een verschillende religie of cultuur?
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- Heeft het aantal inwoners uit minderheden in het land zijn grens bereikt en ontstaan er 
problemen als er nog meer bijkomen?

Verder werd de respondent ertoe uitgenodigd zichzelf een plaats toe te kennen op een schaal
met tien posities, lopend van 'ik beschouw mijzelf helemaal niet als een racist' tot 'ik
beschouw mijzelf duidelijk als een racist'.23 Deze gegevens zijn hier afzonderlijk besproken.
Het begrip 'racisme' is namelijk van een andere orde dan de min of meer praktische afwegin-
gen omtrent buitenlanders die het publiek bij de andere vragen maakte. Racisme is een 
biologisch-sociale theorie, niet een opvatting over de kwaliteit van het onderwijs of over het
gebruik van de sociale zekerheid.

In de vragenlijst van de Eurobarometer werd de afdeling over minderheden besloten met een
algemene vraag: 'Heeft de aanwezigheid van minderheden meer voor- dan nadelen of over-
wegen de bezwaren?' Omdat de ondervraagden reeds in staat waren gesteld allerlei meningen
over het onderwerp naar voren te brengen, hebben de antwoorden binnen de grenzen van de
enquête het karakter van een oordeel waar zij over nagedacht hebben. De beantwoording is
weergegeven in figuur 6.3, met dien verstande dat de verschillen tussen de percentages voor
'voordelen groter dan nadelen' en 'nadelen groter dan voordelen' zijn vermeld.24 Het gaat dus
om een balans. Indien het verschil nul of bijna nul is, houden positieve en negatieve oordelen
elkaar in evenwicht. De neutrale oordelen of het 'weet niet', overigens met lage percentages
respondenten, zijn buiten beschouwing gelaten.

Figuur 6.3 De balans tussen voordeel en nadeel van buitenlanders, 1997 (EG-landen, in procenten)

Bron: EG, Eurobarometer 47.1, maart-april 1997

In de Europese Gemeenschap als geheel ontloopt de aanhang voor de positieve en de negatieve
oordelen elkaar niet veel. Het oordeel slaat met 8 procentpunten door naar de voor buitenlan-
ders negatieve kant. Het gaat om het verschil tussen 40% en 48%. Nederland verschilt nauwe-
lijks van dit algemene beeld. Het land behoort tot de 'middenmoot', die bij benadering wordt
bepaald door de grenzen van -10 en +10 procentpunten. 
Het valt op dat in Denemarken en Zweden de meningen pro of contra de minderheden even-
veel aanhangers hebben. De Belgen reageren uitgesproken negatief, het gaat om 23% met een
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voor minderheden gunstige mening tegenover 68% met een negatieve opvatting. Het negatieve
oordeel overweegt eveneens sterk in Griekenland en in mindere mate in Italië, Duitsland en
Oostenrijk. Ieren, Luxemburgers, Spanjaarden en de inwoners van het Verenigd Koninkrijk
zien meer voor- dan nadelen aan de aanwezigheid van minderheden verbonden.

Tabel 6.9 voegt een tijdsvergelijking toe. Het percentage mensen die de aanwezigheid van
mensen van een ander ras in hun land hinderlijk vonden, is weergegeven vooor 1988-1998. De
verschillen tussen 1988 en 1998 zijn weergegeven in procentpunten. Maximaal ongeveer een-
derde van de ondervraagden onderschrijft deze mening. Dit hoge aandeel wordt in België aan-
getroffen. In Nederland is het percentage uitgesproken laag. Hoewel zich in de desbetreffende
periode veel buitenlanders nieuw in de EG vestigden, is het voor de minderheden negatieve
klimaat betrekkelijk constant. De veranderingen in procentpunten zijn laag, behalve in
Griekenland en in Denemarken, waar een negatieve klimaatsverandering zich duidelijk heeft
voorgedaan. De afwezigheid van verandering wijst erop dat hier een kenmerk van nationale
culturen wordt aangetroffen. Gechargeerd gezegd, men denkt in een land negatief over buiten-
landers of men doet dat niet.

Tabel 6.9 Ik vind de aanwezigheid van mensen van een ander ras hinderlijk, 1988-1998 (in procenten) 
1988 1992 1994 1998 1988-1999

België 26 30 22 30 4
Frankrijk 19 22 20 20 1
Duitsland (W-) 19 21 14 16 -3
Denemarken 14 18 17 29 15
Griekenland 14 25 20 31 17
Groot-Brittannië 13 16 11 12 -1
Italië 13 12 12 16 3
Nederland 9 9 7 9 0
Ierland 8 11 7 11 3
Spanje 5 9 8 7 2
Portugal 4 6 9 8 4
Luxemburg 3 11 5 8 5
Bron: EG, Eurobarometer

Tabel 6.10 werpt mogelijk meer licht op de gevonden verschillen in het algemene oordeel. De
percentages zijn weergegeven als verschil tussen de landenscore en het resultaat van de
Europese Gemeenschap als geheel.
In de Europese Gemeenschap als geheel – gerepresenteerd door de kolom EG – vindt 65%
van alle ondervraagden dat het aantal allochtonen dat hun land nog kan opnemen zonder 
verder in de problemen te geraken, is bereikt. De ruime verspreiding van dit denkbeeld wordt
overigens eveneens buiten de landen van de Europese Gemeenschap aangetroffen.25 Deze
stand van zaken verhindert vanzelfsprekend niet dat sommige van de problemen met minder-
heden als ernstiger worden ervaren dan andere. 
De sociale zekerheid is in elk geval een belangrijk knelpunt. Een betrekkelijk laag percentage
van de ondervraagden (21%) denkt dat de buitenlanders méér aan de sociale zekerheid bijdragen
dan zij het stelsel kosten. Veel meer ondervraagden (59%) vermoeden dat de buitenlanders de
uitkeringen misbruiken.
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Tabel 6.10 Enige opvattingen over minderheden in de landen van de Europese Gemeenschap, 1997 (in procenten)
Fin S DK Irl VK N B Lux F D A It ES P EL EG

kwaliteit onderwijs minder –18 25 37 –14 12 8 16 –1 8 5 6 –25 –15 –13 0 53
onderwijs mogelijk rijker 8 8 –7 8 2 3 –14 4 –3 –6 –8 6 4 8 2 73

misbruik sociale zekerheid 3 –1 7 –10 8 –13 20 –14 12 7 3 –17 –18 –8 –19 59
bijdrage groter –12 –12 –13 –7 1 0 –2 15 8 –3 0 –2 3 5 –6 21

meer werkloosheid –26 –7 –2 –15 –3 –6 17 –12 –6 9 4 –5 –4 12 23 63
doen slecht werk –40 11 4 –29 –12 –9 –20 15 0 –4 6 10 14 9 22 68

culturele verrijking 21 28 –6 –7 –2 13 –17 12 –3 2 –8 –2 4 –1 –16 58
godsdienst bedreigt levenswijze –10 3 8 –15 5 3 22 –5 12 1 3 –13 –16 3 6 29

diversiteit is goed 0 12 –13 12 7 5 –16 11 4 –8 –12 –1 10 5 –28 76

grens bereikt –39 –6 –1 –24 1 –5 17 –4 4 14 5 –3 –37 –5 19 65
Bron: EG, Eurobarometer 47.1, maart-april 1997  

De problemen bij het onderwijs en op de arbeidsmarkt worden kennelijk als minder knellend
ervaren. Vrij veel respondenten denken dat de kwaliteit van het onderwijs te lijden heeft onder
grote aantallen buitenlandse kinderen op een school. Daar staat echter tegenover dat nog meer
ondervraagden zeggen dat een etnisch gevarieerde samenstelling van de leerlingen voordeel
op kan leveren, mits de school zich speciale inspanningen getroost. 
Buitenlanders dragen volgens de publieke opinie ongetwijfeld bij tot de werkloosheid.26 De
ondervraagden geven echter eveneens toe dat de vreemdelingen werk doen dat de eigen bevol-
king niet wil verrichten. Dat het aantal plaatsen in de laaggeklasseerde arbeid onvoldoende is
om alle buitenlanders aan werk te helpen, kan men hun niet aanrekenen, zo zou men kunnen
redeneren.
De acceptatie van culturele diversiteit lijkt tot op zekere hoogte aanwezig in Europa.27 Nogal
wat ondervraagden (58%) beschouwen culturele verrijking als een reële mogelijkheid. Dat de
religie van de buitenlanders met de corresponderende leefregels op den duur de vigerende
levenswijze zou bedreigen, wordt veel minder vaak vermoed (21%). De vrees voor 'islamisering',
want daar zal het voor het grootste deel om gaan, is toch minder sterk verbreid dan men den-
ken zou. Tenslotte meent 76% dat een etnisch gemêleerde samenstelling van de bevolking
goed is voor de samenleving.
Deze conclusies zijn uiteraard voorlopig. Er is gerapporteerd over belangrijke gegevens van de
Eurobarometer, maar niet over alle. Verder vertoont de vragenlijst van 1997 een moeilijk te
begrijpen omissie. Het onderwerp criminaliteit werd namelijk niet aan de orde gesteld.

De meningsvorming in Nederland wijkt slechts weinig af van het algemene beeld, de verschil-
len in procentpunten zijn doorgaans kleiner dan tien. Het Nederlandse beeld lijkt op dat van
Duitsland en Oostenrijk. Er is eveneens gelijkenis met de Franse resultaten, behalve op het
punt van misbruik van de sociale zekerheid. Misbruik van de sociale zekerheid wordt hier te
lande namelijk wat minder dan gemiddeld vermoed. Voor het idee dat de cultuur verrijkt
wordt, is de aanhang weer iets groter dan gemiddeld. Duidelijke intolerantie valt er in
Nederland dus niet aan te wijzen. Het land valt evenmin op door uitgesproken tolerantie. 
Deze conclusie komt overeen met het beeld dat Dekker en Van Praag in het verleden gaven
(Dekker en Van Praag 1990: 42-44).
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Voor een uitgesproken verdraagzaam standpunt moet de lezer in Finland en in Zweden zijn.
Vooral het element van een cultuur die door de import van vreemde ideeën en gebruiken wordt
gestimuleerd, spreekt de bevolking aan. Het resterende Scandinavische land, Denemarken,
stelt zich wat terughoudender op. Vooral de kwaliteit van het onderwijs lijkt een knelpunt te
zijn. Er is misschien wat meer twijfel aan het nut van culturele diversiteit. Zoals figuur 6.3
reeds deed vermoeden, reageren de Ieren bijna over de hele linie gunstig op de buitenlanders.
Samen met Finland en Spanje vormt Ierland de kleine groep landen die minder dan de andere
sociale bezwaren zien in de toelating van meer vreemdelingen.
De Grieken komen in figuur 6.3 naar voren als een nationaliteit die negatief over de aanwezig-
heid van buitenlanders oordeelt. Dit lijkt vooral toe te schrijven te zijn aan een voorliefde voor
culturele homogeniteit. Culturele diversiteit vindt men er veel minder vaak een goede zaak
dan in de Europese Gemeenschap als geheel (-28 procentpunten). De minderheden zouden
vaak werk doen dat de Grieken niet willen, maar het idee dat zij de werkloosheid hoger maken
heeft naar verhouding eveneens veel aanhangers. Vooral in Griekenland zou de arbeidsmarkt
dus een knelpunt kunnen zijn. De sterk negatieve houding in België is een algemeen ver-
schijnsel. Op alle indicatoren scoren de Belgen in een voor minderheden negatieve richting.
Vooral het verlangen naar culturele homogeniteit, beduchtheid voor 'islamisering' en de ver-
denking van misbruik zijn belangrijk in de Belgische oordeelsvorming.

De onderzoekers lieten bij de vraag over het racisme een verduidelijking van dit begrip achter-
wege. Er zijn mede daarom onzekerheden aan de interpretatie van de resultaten verbonden. De
ondervraagden kunnen echt aan racisme gedacht hebben, namelijk aan de opvatting dat rassen
erfelijke verschillen in superioriteit vertonen die de overheersing van het ene door het andere
ras legitimeren. In sommige landen zou eveneens sprake van 'sociale gevoeligheid' kunnen
zijn, waarbij men de minste geringste negatieve gedachte over buitenlanders al als racisme
beschouwt. Tenslotte zou openlijk beleden aanhang voor het racisme voor bepaalde catego-
rieën een uiting van verzet tegen de heersende cultuur kunnen zijn. In een tolerante samen-
leving is 'racist' een geuzennaam. Wellicht kan de onderzoeker nog het beste veronderstellen
dat een hoge score op de racismeschaal een om de een of andere reden verzwakt taboe op het
begrip representeert.
Er werd geantwoord op een tienpuntsschaal. De ondervraagde kende zichzelf een rapportcijfer
toe, waarbij de 1 staat voor 'ik ben helemaal geen racist' en de 10 voor 'ik ben duidelijk een
racist'. Onderzoekers zullen doorgaans niet rapporteren over alle tien scores, maar de scores in
twee of meer klassen verdelen. De grens die de rapporteur legt, bepaalt het aantal racisten in
een land. Als hij bijvoorbeeld vindt dat alleen de hoogste scores het racisme representeren,
zijn er weinig racisten. Als hij de grens lager stelt, zijn het er meer.28 Door de gemiddelde
score op de schaal van 1-10 te gebruiken, wordt zo'n subjectieve beslissing vermeden (figuur 6.4).
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Figuur 6.4 Zelfplaatsing op een racismeschaal in de landen van de Europese Gemeenschap, 1997 (in gemiddelden, 1-10)

Bron: EG, Eurobarometer 47.1, maart-april 1997

In de Europese Gemeenschap als geheel scoorden de respondenten gemiddeld iets meer dan
drie punten op de racismeschaal. De meeste oordelen bewogen zich dus in de lagere regionen
van de schaal. Het beeld correspondeert verder tamelijk nauw met hetgeen eerder werd aange-
troffen. De score in Nederland wijkt maar weinig af van het algemene gemiddelde, evenals als
de resultaten voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland. Lage scores worden aange-
troffen in Zuid-Europa, Ierland en Luxemburg. België, Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk
hebben hogere scores.

6.4.2 Bevolkingscategorieën

Bedreigingen
Het idee dat minderheden de werkloosheid laten toenemen, representeert een bedreiging van
economische aard. Bij de beduchtheid voor de invloed van een 'vreemde religie' op de eigen
levenswijze gaat het om een dreiging op het culturele vlak. In tabel 6.11 zijn opvattingen van
bevolkingscategorieën over beide al dan niet vermeende schadelijke invloeden weergegeven.
In plaats van naar frequentie van kerkgang werden de ondervraagden verdeeld naar hun poli-
tieke zelfplaatsing. Er is eveneens een indicatie van verstedelijking gebruikt.29

De gegevens zijn weergegeven voor Nederland en voor het land waar men uitgesproken nega-
tief over minderheden denkt, namelijk België. Frankrijk is als een land met gematigd negatie-
ve oordelen aan de vergelijking toegevoegd.
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Tabel 6.11 Opvattingen over minderheden met het oog op werkloosheid en religie, naar een aantal bevolkingscategorieën in
België, Frankrijk en Nederland, 1997 (in procenten)

werkloosheid                                                religie
België Frankrijk Nederland België Frankrijk Nederland

mannen –3 –3 0 1 0 1
vrouwen 3 3 0 –1 1 –1

≤ 30 jaar 1 –10 –2 –6 –11 –8
31-50 jaar –5 3 –6 0 2 –4
≥ 51 jaar 5 8 11 5 11 14

lage opleiding 6 14 6 4 14 12
midden opleiding 2 7 7 6 3 4
hoge opleiding –10 –25 –14 –7 –13 –11

links –4 –16 –10 –8 –12 –10
midden –3 1 2 0 –2 2
rechts 6 17 13 9 19 17

landelijk 1 13 7 1 2 3
stedelijk –2 –1 –2 –3 4 –1
grote steden 2 –7 –6 1 –7 –3

totaal 80 57 57 49 41 30
Bron: EG, Eurobarometer 47.1, maart-april, 1997

Het geslacht van de ondervraagde heeft weinig betekenis voor de intensiteit waarmee minder-
heden als bedreigend worden ervaren. Hetzelfde geldt voor het karakter van de woonplaats. 
Er is echter een aanwijzing voor dat men op het platteland het idee dat vooral minderheden
werkeloosheid veroorzaken, onderschrijft. Over het algemeen neemt met de leeftijd de
beduchtheid voor minderheden toe. In België doet deze regelmatigheid zich nog het minst
voor. Als het opleidingsniveau stijgt, vermindert de aanhang voor het idee dat minderheden
een bedreiging zouden kunnen zijn. In Frankrijk staan waar het om de werkloosheid gaat,
lager en hoger opgeleiden scherp tegenover elkaar. De hoger opgeleide Fransen zien weinig
werkloosheidsproblemen met de minderheden. Ofwel zij denken dat leden van minderheids-
groeperingen helemaal niet zo vaak werkloos zijn ofwel zij vinden dat deze mensen weinig
autochtone Fransen uit de werkgelegenheid verdringen. Het idee van een mogelijke islamise-
ring is in Frankrijk, evenals in Nederland, bij de hoger opgeleiden minder aanwezig dan onder
degenen met lagere diploma's.
De tegenstelling tussen links en rechts is in Frankrijk en in Nederland met het oordeel over
minderheden verbonden. Links denkt vriendelijker over ze dan rechts.
Het valt op dat de verschillen tussen bevolkingscategorieën in België minder groot zijn dan in
de andere twee landen. Men zou kunnen veronderstellen dat het negatieve oordeel over buiten-
landers in België zo sterk is, dat persoonskenmerken er weinig vat meer op hebben. Naar
blijkt uit tabel 6.12 geldt dit minder voor het extreme oordeel van het racisme.
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Racisme

Tabel 6.12 Racisme (zelfplaatsing) in België, Frankrijk en Nederland, 1997 (in gemiddelden op een schaal van 1-10)
België Frankrijk Nederland

mannen 0,00 –0,02 –0,06
vrouwen 0,00 0,02 0,06

≤ 30 jaar 0,00 –0,60 0,28
31-50 jaar –0,11 0,24 –0,03
≥ 51 jaar 0,11 0,38 –0,19

lage opleiding 0,21 0,88 –0,09
midden opleiding 0,12 0,19 0,30
hoge opleiding –0,38 –0,96 –0,33

links –0,42 –0,99 –0,41
midden –0,28 0,08 0,18
rechts 0,99 1,45 0,48

landelijk 0,10 0,42 0,05
stedelijk 0,10 0,00 0,01
grote steden –0,38 –0,31 –0,10

totaal 4,25 3,80 2,97
Bron: EG, Eurobarometer 47.1, maart-april, 1997

De differentiatie van de mate waarin mensen zich als racist beschouwen, vertoont in enkele
opzichten hetzelfde beeld als dat van de oordelen over werkloosheid en religie (tabel 6.12).
Ouderen vinden zichzelf racistischer dan jongeren, hoger opgeleiden vinden dit minder van
zichzelf dan lager opgeleiden, rechtsen kennen zich het label veel vaker toe dan linksen.
Opnieuw is de opvatting op het Franse platteland negatief voor de buitenlanders.
Er is ook verschil. In Frankrijk lijken vooral de jongeren afkerig van het racisme te zijn, er is
sprake van een tegenstelling tussen generaties. In Nederland zijn het de jongeren die mogelijk
iets in het racisme zien. Het onderzoek verschaft geen aanwijzingen voor welk deel van de
jongeren zichzelf in het bijzonder als racist beschouwd.30 Vooral in Frankrijk is het racisme
meer verbonden met politieke tegenstellingen. Mogelijk is dat een traditie. De lezer herinnert
zich onwillekeurig de 'Dreyfus-affaire'.

6.5 Samenvatting
Uit internationale onderzoeken komt Nederland naar voren als een land waar de mensen zich
hebben afgewend van tradities, er prijs op stellen hun leven naar eigen voorkeur in te richten
en waar zij de vrijheid ook aan anderen gunnen. Reeds in het begin van de jaren negentig con-
cludeerden de onderzoekers van de European values study (EVS) dat de hoogste waarde van
de Nederlandse cultuur eruit leek te bestaan dat iedereen mocht doen waar hij zin in had.
Volgens deze visie kenmerken individualisering en permissiviteit een groot deel van de
Nederlandse waarden, vooral die op het terrein van de samenlevingsvormen en de seksuele
vrijheid. Enige resultaten van de World values survey (WVS) van 1990-1993 bevestigen dit
beeld grotendeels. Ondanks enige nuanceringen en contra-indicaties kan Nederland als een
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permissieve natie worden beschouwd. In dit hoofdstuk is de geldigheid van dit beeld nader
onderzocht met behulp van peilingen van het International social survey programme (ISSP) uit
1994 en 1997. Er zijn eveneens enkele resultaten van de Eurobarometer gebruikt. Er is nage-
gaan welke positie Nederland te midden van de Europese landen inneemt op de terreinen van
huwelijk en gezin, de arbeidsmoraal en de tolerantie ten opzichte van minderheden. De reik-
wijdte van de internationale vergelijking is beperkt, vanwege de begrenzing die aan de
omvang van dit hoofdstuk is gesteld omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau internationale
rapportages over dezelfde gegevens voorbereidt, en ook omdat het Bureau reeds enkele inter-
nationale studies uitbracht ten behoeve van de Unesco.

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat Nederland in vergelijking met de andere
onderzochte landen inderdaad doorgaans permissief-liberale standpunten huldigt, een enkele
keer in zeer sterke mate. Als het gaat om de minderheden, doet de permissiviteit zich nog het
minst gelden. Hiermee is echter niet gezegd dat de Nederlanders intolerant zijn, maar hun
opvattingen tenderen wat meer naar een Europees gemiddelde dan bij de andere onderzochte
onderwerpen het geval was. Enkele afzonderlijke resultaten zijn de volgende.

Volgens de Eurobarometer voelen de Nederlanders zich slechts in geringe mate aangetrokken
tot tradities. Zij denken namelijk dat er voor individu en samenleving weinig valt te winnen
met een terugkeer naar de tradities. Alleen de Denen voelen nog minder voor een traditionele
levenswijze.

Nederland is duidelijk koploper als het gaat om de acceptatie van homoseksualiteit. De accep-
tatie van de echtscheiding is er eveneens hoger dan elders, evenals de aanhang voor een realis-
tische, ontromantiseerde visie op het huwelijk. Deze liberaliteit betekent echter niet dat de
Nederlanders het instituut van het huwelijk onbelangrijk vinden. Vrijzinnigheid is nu eenmaal
niet hetzelfde als losbandigheid. In de onderzochte landen – of zij nu liberaal denken of niet –
ontmoet overspel weinig begrip. Het oordeel van de Nederlanders hierover bevindt zich op het
gemiddelde niveau.

Nederlanders onderschrijven tezamen met de Zweden het minst een strikt traditionele rol-
verdeling tussen man en vrouw. Zij zijn eveneens de grootste voorstanders van nieuwe taak-
verdelingen, zoals die waarbij de man thuis voor het huishouden zorgt en de vrouw het geld
gaat verdienen. In vele andere landen verandert de praktijk van de rolverdeling echter langzamer
dan de opvattingen die de mensen erover hebben. In Nederland is dat eveneens het geval.
Zweden is het land dat nog het verste gevorderd is in de gelijke verdeling van taken.

Op het terrein van de arbeid onderscheidt Nederland zich door een in enige mate ontspannen
arbeidsoriëntatie. Men wijst er de arbeid niet af, men ziet er zelfs meer in dan alleen maar een
manier om geld te verdienen, maar men stelt wel met nadruk dat het werk niet ten koste van
het privé-leven mag gaan. De Nederlanders lijken de arbeid te zien als een middel tot zelf-
ontplooiing, maar niet als het enige middel. Mogelijk is het aan deze relativering van de
arbeid toe te schrijven dat men in Nederland het minst vindt dat vooral arbeid vrouwen zelf-
standig kan maken.

Het lijkt er weleens op dat de Nederlanders zichzelf graag zien als een gastvrije natie die 
buitenlanders welgezind is. Dit zelfbeeld is niet geheel te verwerpen, want men denkt hier ten
lande aanzienlijk positiever over de minderheden dan in het naburige België of in het verder
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weg gelegen Griekenland. Bij de meeste meningen blijkt de score van Nederland echter wei-
nig van een Europees gemiddelde te verschillen. Dit geldt zelfs als het erom gaat of mensen
zichzelf als racist beschouwen, terwijl men vanwege felle reacties op incidenten zou verwach-
ten dat het begrip 'racist' in Nederland anathema is. Extreem positief denken de Nederlanders
dus evenmin. Nederland valt enigszins op doordat de bevolking naar verhouding weinig vindt
dat vooral buitenlanders de sociale zekerheid misbruiken. Verder behoort Nederland tot de
beperkte groep van landen waar men wil aannemen dat buitenlanders de nationale cultuur
kunnen verrijken. Aan deze conclusie valt nog toe te voegen dat het idee als zou de godsdienst
van de minderheden de nationale levenswijze bedreigen, veel minder sterk door Europa is ver-
breid dan men denken zou.

Als men op de onderzochte terreinen naar de tegenpolen van Nederland zoekt, valt bij de 
primaire leefsfeer het oog op zuidelijke landen: Italië, Griekenland en Portugal.
De arbeidsoriëntatie in Zweden en Denemarken contrasteert met die in Nederland. In de laatst-
genoemde landen krijgt de waarde van de arbeid een sterkere nadruk. In Spanje en in Portugal
legt de bevolking een geringer accent op het werk dan in Nederland.`
België en Griekenland geven er blijk van minderheden af te wijzen. Nederland wijkt weinig af
van hetgeen er gemiddeld in Europa gangbaar is. Van alle onderzochte landen denkt de bevol-
king van Ierland het gunstigst over buitenlanders.

Voor Nederland en voor een beperkt aantal qua meningsvorming in meerdere of in mindere
mate met Nederland contrasterende landen zijn de opvattingen van bevolkingscategorieën met
elkaar vergeleken. Ook als het niveau van de aanhang voor meningen per land sterk verschilt,
lijken de opvattingen van mannen en vrouwen doorgaans sterk op elkaar. Bij de onderwerpen
rolwisseling en de traditionele taak voor de vrouw nemen vooral de werkende vrouwen een
modern standpunt in. Vrouwen denken iets traditioneler over de arbeid dan de mannen. De
houding jegens minderheden bij mannen en vrouwen verschilt niet noemenswaardig.
De oudere generatie – geboren vóór de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog – huldigt de
meest orthodoxe opvattingen over echtscheiding en de rolverdeling tussen man en vrouw. Dit
is wat men zou verwachten. Het is een grotere verrassing dat de opvattingen van de leeftijds-
categorieën over de waarde van de arbeid niet duidelijk van elkaar verschillen. Ouderen lijken
meer gevaren van buitenlanders te duchten. In België en Frankrijk beschouwen zij zich ook
vaker als racist. In Nederland is er juist een tendens onder de jongeren om zich als zodanig te
karakteriseren.
Hoger opgeleiden reageren inzake de rolverdeling tussen man en vrouw progressiever dan de
lager opgeleiden. De hoger opgeleiden onderschrijven de waarde van de arbeid meer en zijn
positiever gestemd jegens de minderheden.
Frequente kerkgangers zijn ertoe geneigd de traditie aan te hangen bij echtscheiding en rolver-
deling. Hun opvattingen over de arbeid verschillen weinig van die van de respondenten die de
kerk weinig of niet bezoeken. Ook langs andere wegen valt op grond van de beschikbare
gegevens een invloed van de religieuze overtuiging op meningen over arbeid niet aan te tonen.
De houding tegenover minderheden is tenslotte vrij sterk verbonden met de politiek links-
rechtstegenstelling. Links denkt positief, rechts negatief. Dit is vooral in Frankrijk het geval. 
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Noten

1 In 1975 begon het Sociaal en Cultureel Planbureau met het project Culturele veranderingen in Nederland,
waarin tijdreeksen van meningen werden opgesteld. Doordat bij de aanvang van het project een beroep
werd gedaan op de gegevens uit in het verleden gehouden onderzoek, opgeslagen in het Steinmetz-
archief, begon een aantal reeksen eerder dan in 1975. Uit de vragen die in diverse onderzoeken waren
gesteld, te beginnen met Gadoureks Riskante gewoonten uit 1958, werd er een aantal geselecteerd. De
onderzoekers legden deze selectie met enkele aanvullingen in 1975 opnieuw voor aan een representatieve
steekproef uit het Nederlandse volk, zodat de beantwoording kon worden vergeleken met die uit een eer-
der jaar en veranderingen konden worden vastgesteld. Sindsdien zijn mantelonderzoeken regelmatig her-
haald en aangevuld met nieuwe vragen over actuele onderwerpen. Daardoor beginnen reeksen in verschil-
lende jaren. Voorwaarden voor een deugdelijke herhaling zijn tenminste:
- letterlijke herhaling van de vraag;
- zodanig ruime leeftijdsgrenzen van de mantelonderzoeken dat bij de vergelijking met eerder, qua leeftijd 

nauwer begrensd onderzoek de leeftijdsgrenzen van de steekproeven gelijkgetrokken kunnen worden;
- niet al te grote veranderingen in de wijze van steekproeftrekking en in de plaatsing van de vraag in de

vragenlijst.
Het SCP deponeert de data van de peilingen bij het Steinmetz-archief. Het Steinmetz-archief is nu onder-
gebracht bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). Het instituut hoort
bij de Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

2 Het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt deel aan het International social survey programme (ISSP), in
het kader waarvan internationaal-vergelijkend onderzoek wordt uitgevoerd. Het eerste jaar waarvoor
Nederlandse data beschikbaar zijn is 1987. Nederland nam overigens niet in elk jaar deel. De gegevens
van alle deelnemende landen zijn tot en met 1992 beschikbaar op cd-rom, te verkrijgen bij het Archiv für
empirische sozial Wissenschaften an der Universität zu Köln.

3 De World values survey (WVS) 1990-1993 werd in 48 landen gehouden. In 1995-1997 werd het onderzoek
herhaald. Nederland nam toen echter niet aan het onderzoek deel. De European values study (EVS) en
het World values survey (WVS) zijn tegenwoordig gefuseerd.

4 Het gaat om de Continuous tracking survey (CTS). De survey wordt doorlopend telefonisch in de landen
van de EG gehouden. De data zijn niet beschikbaar voor bewerking. De gegevens werden ontleend aan
de Europinion, nummer 13, die op het Internet beschikbaar is. Per land zijn ongeveer 800 respondenten
ondervraagd.

5 EL=Griekenland; F=Frankrijk; P=Portugal; I=Italië; L=Luxemburg; B=België; UK=Verenigd Koninkrijk;
S=Zweden; FIN=Finland; D=Duitsland; A=Oostenrijk; E=Spanje; IRL=Ierland; NL=Nederland;
DK=Denemarken.

6 Het gaat om de conceptbijdrage aan het World culture report 2000.
7 De peilingen van het ISSP hebben het voordeel dat één onderwerp uitputtend is onderzocht. De

Eurobarometer bevat slechts een enkel gegeven dat voor de primaire leefsfeer van belang is. Op enkele
van de meest recente gegevens rust bovendien een embargo. Aan het CTS van de EG is een enkel gege-
ven ontleend.

8 De studie van Jowell et al. (1998) bevat gegevens over de opzet van het International social survey 
programme (ISSP), waaronder de volledige Engelse vragenlijsten 1985-1997.

9 Aangezien het aantal landen van de EG niet compleet is, werd van weging met bevolkingsaantallen afge-
zien. Er is immers geen sprake van een betekenisvol universum. De resultaten van Noord-Ierland en van
Groot-Brittannië werden gewogen in relatie tot de bevolkingsaantallen om tot het gegeven van het
Verenigd Koninkrijk te komen. Een dergelijke weging werd eveneens op de resultaten van Oost- en West-
Duitsland toegepast.

10 Het gaat om de antwoorden: altijd verkeerd, bijna altijd verkeerd, in sommige gevallen verkeerd, helemaal
niet verkeerd.

11 De 'contravraag' luidt aldus: 'Het is niet juist als de man thuisblijft en voor de kinderen zorgt, en de vrouw
buitenshuis gaat werken'.

12 Naar achtergrondgegevens is niet overal op dezelfde manier gevraagd. Bovendien ontbreken zij voor som-
mige landen, zoals bijvoorbeeld in Spanje geheel of bijna geheel.
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13 Het aantal uren in betaald werk werd gebruikt. Onwaarschijnlijk lange arbeidsduren van meer dan 60 uur
bleven buiten beschouwing. Geen betaalde arbeid stond gelijk aan nul uur. Over het algemeen begint de
arbeidsduur bij vijf uren. De 'zeer kleine banen' zijn meegeteld bij de betaalde arbeid.

14 Er werd variantieanalyse gebruikt. De resultaten zijn hier niet gepubliceerd.
15 De vraag of men het werk als iemands belangrijkste activiteit moest beschouwen, had bij deze selectie

gevoegd kunnen worden. Daar is van afgezien, omdat de gekozen items de scherpst mogelijke tegenstel-
ling vormden en omdat de resultaten uit Spanje en Portugal sterk uit de pas liepen. In beide landen werd
het werk door naar verhouding zeer veel mensen als de belangrijkste activiteit gezien, terwijl de arbeids-
oriëntatie verder aan de lage kant was en men het privé-leven wenste te ontzien. Het is onduidelijk of hier
een afwijkende vraagstelling gehanteerd is, of er een onregelmatigheid in de dataverwerking heeft plaats-
gevonden of dat in deze landen 'de belangrijkste activiteit' geheel anders dan in andere landen wordt
opgevat. Totdat er duidelijkheid in deze kwestie is geschapen, blijft het item buiten beschouwing.

16 De ondervraagde koos uit drie statements er één die zijn gevoelens over zijn werk het beste weergaf. Dat
zijn de items over arbeid en privé-leven en een uitspraak waarbij de ondervraagde te kennen gaf dat hij
alleen zo hard werkte als strikt nodig was. Beperking tot de keuze tussen werk en privé-leven levert de
scherpste tegenstelling op. Daarom werd alleen daarover gerapporteerd. Respondenten die het derde item
kozen, bleven buiten beschouwing bij de statistische analyse.

17 Doordat de ondervraagden bij de voorrang voor werk of privé-leven één van twee uitspraken kozen, zijn de
resultaten onderling afhankelijk. De resultaten bij het ene item zijn het spiegelbeeld van die bij het andere.

18 Zoals in noot 15 werd aangegeven, zouden de Spaanse en Portugese resultaten dubieus kunnen zijn.
19 In 1994 werd het gevolgde onderwijs gecodeerd volgens een verdeling naar onderwijsniveau in de enquê-

tes. In 1997 kon dit gegeven niet op deze wijze behandeld worden, omdat de niveau-indeling voor Zweden
ontbrak. In plaats daarvan werd het aantal jaren dagonderwijs na het zesde jaar gebruikt. Tot 8 jaar werd
als 'laag' aangemerkt, 9 tot en met 14 jaar als 'midden' en 15 jaar en meer als 'hoog'. Respondenten met
onwaarschijnlijk hoge aantallen jaren – 21 jaar en meer – werden buiten beschouwing gelaten.

20 De enquêtevragen die Allaart et al. gebruikten, verschillen van die uit het International social survey pro-
gramme (ISSP), maar niet genoeg om dit verschil in resultaat te verklaren. Mogelijk heeft een verschil in
de samenstelling van de opleidingsvariabele een rol gespeeld. Bij het International social survey program-
me (ISSP) zijn de laagst opgeleiden de mensen met maximaal 8 jaar dagonderwijs na hun zesde verjaar-
dag. Dit zijn in Nederlandse verhoudingen dus degenen met uitsluitend basisonderwijs. Allaart et al. leggen
de grens bij lbo en mavo. Hun laagste opleidingscategorie is dus ruimer samengesteld. Mogelijk ligt hier
de verklaring.

21 De resultaten zijn hier niet gepubliceerd. Vanzelfsprekend zijn niet alle vergelijkingen voor alle landen even
zinvol vanwege de soms eenzijdige samenstelling naar kerkelijke gezindte.

22 Het ging om de Eurobarometer 47.1 van maart-april 1997. De gebruikte vragen komen eveneens voor in
de Eurobarometer 30 van 1989. De gegevens van 1989 zijn toch niet vergelijkbaar met die van 1997. In
het eerdere jaar werd per vraag namelijk consequent verschil gemaakt tussen mensen van een andere
nationaliteit, ras, religie of cultuur. In 1997 werden de vragen algemeen gesteld en ging het steeds over
minderheden. Op een toonblad werd een aantal voor het land van ondervraging belangrijke minderheden
voorgelegd aan de respondent.

23 De resultaten baarden in elk geval in Nederland enig opzien, niet in de laatste plaats doordat het percen-
tage racisten in ons land vrij hoog zou zijn.

24 De gegevens zijn gewogen met de bevolkingsaantallen. Noord-Ierland is bij Groot-Brittannië gevoegd.
West- en Oost-Duitsland werden samen genomen.

25 Dit blijkt uit gegevens van het International social survey programme (ISSP) uit 1995, die hier niet zijn
gepubliceerd.

26 Het is onduidelijk of de ondervraagden denken dat de buitenlanders zelf werkloos worden of dat zij
autochtonen uit de werkgelegenheid verdringen.

27 Als er meer landen dan de Europese bij de vergelijking worden betrokken, behoeft de conclusie nuance-
ring. De meningen over buitenlanders zijn in West-Europa naar verhouding positief, maar de bevolking stelt
inburgering op prijs. In 'klassieke immigratielanden', zoals de Verenigde Staten, spreekt de bevolking daar
een minder sterke voorkeur voor uit. Mogelijk komt dit doordat men er meer aan andere culturen gewend
is. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat deze landen succesvol zijn geweest in de culturele integratie van
nieuwkomers. Dit blijkt uit het conceptrapport voor de Unesco, zie verder SCP (1999).
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28 Als voor Nederland de scores 1 en 2 de afwezigheid van racisme representeren, is in 1997 45% van de
Nederlanders geen racist en 55% wel. Als alleen de hoogste twee scores op rascisme duiden, zijn er in
Nederland 10% racisten, terwijl 90% geen racist is.

29 Leeftijd en opleidingsniveau in jaren (voor de Eurobarometer 'Op welke leeftijd volgde U geen dagonder-
wijs meer?') zijn zoveel mogelijk gecodeerd, overeenkomstig de manier gebruikt voor het ISSP. De urbani-
satiegraad was min of meer geïndiceerd met de vraag 'Zou U zeggen dat U woont in een plattelands-
gebied of dorp, een kleine of middelgrote stad, een grote stad?' De Eurobarometer bevatte het gegeven
'kerkgang' niet.

30 De celvullingen voor de combinatie van de racismescore met leeftijdsklassen en andere achtergrond-
gegevens worden te klein voor conclusies.
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7 ORDENING EN VERDELING VAN DE TIJD

7.1 Inleiding
Sociale ongelijkheid wordt veelal afgemeten aan het inkomen waarover iemand kan beschik-
ken of aan zijn of haar opleidingsniveau. Inkomen en opleiding vormen immers belangrijke
hulpbronnen om, in Weberiaanse termen, de 'levenskansen' te vergroten. Daarnaast is ook tijd
een hulpbron. Carrière, consumptie, recuperatie, hobby's en relaties, zij vergen alle een zekere
investering in tijd. Onze beleving van tijd als een eindig iets maakt daarbij de hoeveelheid
(vrije) tijd die ons ter beschikking staat, tot een beperkende factor in ons leven. Tijd moet
worden verdeeld over verschillende activiteiten. Die verdeling brengen we zelf aan zoals in
keuzen voor bepaalde hobby's, maar helemaal vrij in die keuzen zijn we niet. Werkgevers en
werknemers, ouders en kinderen, mannen en vrouwen twisten met elkaar over de juiste of
rechtmatige verdeling van activiteiten en daarmee van (vrije) tijd. De verdeling van tijd is
daarmee, net zoals de verdeling van andere schaarse goederen, een onderwerp waarover in
economische zin gediscussieerd kan worden (cf. Becker 1965; Linder 1971).

De idee van tijd als schaarse hulpbron is niet van alle tijden (Adam 1990). In vroeger tijden
werd tijd veel minder gezien als iets dat nuttig moest worden aangewend. Die idee is nadruk-
kelijk verbonden met het protestantisme en, meer in het algemeen, met de uitbouw van de
moderne industriële samenleving. Tegelijk ligt in de moderne geïndustrialiseerde samenleving
het levenstempo het hoogst en is het gevoel tijd te kort te komen er het grootst (verg. De
Grazia 1964; Levine 1997). Opvallend daarbij in recente jaren is dat het niet de laagst geklas-
seerden zijn die tijd te kort komen, maar de hoogst geklasseerden. Uit het SCP-Tijdsbestedings-
onderzoek blijkt dat de hoogst opgeleiden in 1995 gemiddeld 47 uur vrije tijd per week genoten,
tegen 53 uur voor de laagst opgeleiden (SCP 1996: 366). Anders dan ten tijde van Veblen's
(1899) leisure class, kenmerkt de moderne elite zich eerder door een moeizame worsteling
met tijd dan door een weldadige wenteling in tijd. De gevolgen van een tekort aan tijd reiken
daarbij verder dan het individu zelf. De Britse tijdonderzoeker Gershuny (1995) waarschuwt
voor hogere gezondheidskosten in verband met aan burnout gerelateerde ziektebeelden alsmede
voor afnemende mogelijkheden tot consumptieve bestedingen, en ziet daarin voldoende grond
om een pleidooi te houden voor een Time Keynesianism: een overheidsbeleid gericht op een
meer egalitaire verdeling van tijd.

Verdeling van tijd heeft hier de betekenis van verschillen in de hoeveelheid tijd die burgers
aan verschillende activiteiten toedelen, en krijgen toebedeeld. Die hoeveelheden tijd zijn ech-
ter altijd gesitueerd op verschillende momenten: dagen, dagdelen, uren en kwartieren. De
organisatie van activiteiten 'in de tijd', dat wil zeggen de momenten waarop men activiteiten
uitvoert en de samenhang daartussen, wordt doorgaans aangeduid met de term 'tijdsordening'.
Aan begrippen als 'prime time' (televisie), 'piek- en daltarieven' (telefonie), 'werkdagen' en
'kantoortijden' (arbeid) valt af te lezen dat activiteiten niet willekeurig verspreid zijn over de
tijd. Vrije en werkdagen, verplichtingen en vrije tijd zijn geordend in vaste sequenties die
daarmee vormgeven aan 'collectieve ritmes'. Deels hangen deze collectieve ritmes samen met
biologische gegevenheden als de wisseling van de seizoenen of het patroon van dag en nacht.
Daarnaast brengt de mens ook steeds nieuwe indelingen en ordeningen aan. Voorbeelden van
dergelijke sociaal-cultureel bepaalde tijdsordeningen zijn de week, het uur en de minuut
(Sorokin 1964; Rinderspacher et al. 1994). 
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De sociale bepaaldheid van een deel van de tijdsordening impliceert dat deze, binnen de mar-
ges van biologische bepaaldheden,  meeverandert met de samenleving. De ontwikkelingen van
de afgelopen decennia zijn daarbij dusdanig dat bestaande, landeigen tijdsordeningen onder
druk zijn komen te staan. De reikwijdte van lokale tradities boet aan kracht in ten gunste van
een tijdsordening die meer ruimte laat voor individuele voorkeuren, en daarmee voor hetero-
geniteit en variatie. Vaak gaat dat gepaard met brede en soms emotionele discussies. Het ver-
trouwde – de vrije zondag, 6 uur etenstijd – dient te worden ingeruild voor het onbekende, en
die verandering roept weerstand op. Tegelijk worden met het opgeven van tradities nieuwe
mogelijkheden gecreëerd. In een gedereguleerd economisch en politiek landschap tasten werk-
gevers, consumenten en werknemers de mogelijkheden af zich de nieuw ontstane beslissings-
ruimte toe te eigenen, en de tijd naar de eigen hand te zetten. In toenemende mate geldt de
ordening van de tijd daarmee, naast het aloude vraagstuk van de verdeling van tijd, als een
arena van strijd (Hinrichs et al. 1991).

In dit hoofdstuk worden de verdeling en ordening van de tijd in Nederland vergeleken met die
in andere (West-)Europese landen. Dat het hier om twee onderling verweven thema's gaat
moge duidelijk zijn (langer dan de standaardarbeidsduur werken impliceert nu eenmaal dat
men op niet-standaardtijdstippen werkzaam blijft).
Probleem bij de verdeling en ordening van tijd is dat hierover (nog) weinig bruikbare inter-
nationale statistieken bestaan. Algemeen geldt de methode van het tijdbudgetonderzoek als de
meest geëigende methode om de besteding van tijd te meten (Harvey 1993; Van den Broek et
al. 1999). Op dit moment bestaat er echter nog geen pan-Europees tijdbudgetonderzoek waar-
uit voor dit hoofdstuk zou kunnen worden geput. Wel is een model voor een dergelijk onder-
zoek in ontwikkeling,1 maar de resultaten van dit project laten nog enige jaren op zich wach-
ten. Voor dit rapport moest te rade worden gegaan bij alternatieve gegevensbronnen. De impli-
catie hiervan is dat de aandacht in dit hoofdstuk vooral uitgaat naar die aspecten van ordening
en verdeling van tijd die het sterkst geïnstitutionaliseerd zijn, zoals arbeid, zorg en educatie.
Daarnaast is er aandacht voor de winkeltijden, voor het televisiekijken en daarmee voor het
ritme van dag en nacht. Speciale aandacht is er voor de positie van mannen en vrouwen. Waar
mogelijk zal worden ingegaan op het desbetreffende Europese beleid, c.q. zal het Nederlandse
beleid in Europees perspectief worden geplaatst. De verdeling van tijd komt aan bod in para-
graaf 7.2 (arbeidsdeelname en arbeidsduur) en paragraaf 7.3 (onbetaald werk). In paragraaf
7.4 staat de ordening van de tijd centraal.

7.2 Arbeidsdeelname en arbeidsduur

Arbeidsdeelname en deeltijdwerk
In alle Europese landen neemt een meerderheid van de bevolking van 15-64 jaar deel aan
betaalde arbeid. De nettoparticipatiegraad, dat is volgens de internationale ILO-definitie het
percentage van de bevolking van 15-64 jaar dat minimaal een uur per week betaald werk ver-
richt, varieert van 50% in Spanje tot 79% in Denemarken (tabel 7.1). In ieder EU-land werkt
minimaal tweederde van de mannen en minimaal eenderde van de vrouwen van 15-64 jaar. In
negen EU-landen werkt inmiddels meer dan de helft van de vrouwen. Denemarken staat zowel
bij de mannen als bij de vrouwen bovenaan. Nederland behoort wat de mannen betreft even-
eens tot de Europese kopgroep, terwijl de arbeidsparticipatie van vrouwen ook boven het
Europese gemiddelde ligt. In hoofdstuk 9 (Arbeid) wordt uitgebreider ingegaan op verschillen
en trends in de arbeidsdeelname.
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Tabel 7.1 Nettoparticipatiegraad en aandeel deeltijdarbeid naar geslacht, 1998 (in procenten)
nettoparticipatiegraad aandeel deeltijdarbeid

totaal mannen vrouwen
totaal mannen vrouwen Eurostata OECDb Eurostata OECDb Eurostata OECDb

Nederland 68 80 57 39 30 18 12 68 55

overig West- en Midden-Europa
België 58 67 48 16 16 4 5 33 32
Duitsland 62 69 54 18 17 5 5 36 32
Frankrijk 61 68 54 17 15 6 6 32 25
Ierland 61 74 47 12c 15c 5c 7c 23c 27c
Luxemburg 59 73 44 9 13 2 3 22 30
Oostenrijk 70 80 60 16 12 4 3 30 23
Verenigd Koninkrijk 71 79 64 25 23 9 8 45 41

Noord-Europa
Denemarken 79 84 73 22 17 11 10 36 25
Finland 65 68 62 12 10 7 7 17 13
Zweden 70 73 67 24 14 9 6 41 22

Zuid-Europa
Griekenland 57 74 41 6 9 3 5 11 26
Italië 52 67 37 7 12 3 6 14 23
Portugal 69 78 60 11 10 6 5 17 16
Spanje 50 66 35 8 10 3 3 17 17

EU 61 71 51 17 16 6 6 32 28
a Op basis van het subjectieve oordeel van de respondent.
b Betaald werk voor minder dan 30 uur per week.
c 1997.

Bron: Europese Commissie (1999); OECD (1999) SCP-bewerking

Vrouwen hebben niet alleen minder vaak betaald werk dan mannen, zij hebben ook veel vaker
een deeltijdbaan. Internationale vergelijking van deeltijdwerk wordt overigens bemoeilijkt
doordat van deeltijdwerk uiteenlopende definities in omloop zijn. Eurostat hanteert in de
beroepsbevolkingsenquêtes (labour force surveys) als criterium dat de respondent zelf zijn of
haar werk 'spontaan' als deeltijdwerk aanduidt (Eurostat 1999a: 66). De OECD hanteert sinds
enkele jaren als definitie van deeltijdwerk: werk voor minder dan 30 uur per week (en mini-
maal 1 uur). Op grond van beide definities is Nederland koploper ten aanzien van deeltijd-
werk: 39% van de werkenden heeft, naar eigen zeggen, een deeltijdbaan (tabel 7.1). De num-
mer twee, het Verenigd Koninkrijk, volgt op grote afstand met 25% deeltijdbanen, iets meer
dan Zweden (24%) en Denemarken (22%). In de zuidelijke Europese landen en in Luxemburg
werken verhoudingsgewijs de minste mensen in deeltijd, namelijk 6%-11%. Wordt niet de
Eurostat-definitie maar de OECD-definitie gehanteerd, dan verandert de rangorde van landen
niet sterk, maar het aandeel deeltijdbanen in de totale werkgelegenheid is over het algemeen
wat kleiner. Dit is begrijpelijk, aangezien grotere deeltijdbanen, van 30 uur of meer per week,
in de OECD-definitie niet meetellen. Nederland telt dan 30% deeltijdbanen en het VK 23%.
Het percentage in de zuidelijke landen ligt daarentegen iets hoger dan op basis van de 'subjec-
tieve' definitie, namelijk 9%-12%. Blijkbaar worden in deze landen ook banen van minder dan
30 uur door sommigen niet als deeltijdwerk beschouwd.
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Deeltijdwerk is overwegend 'vrouwenwerk'. In Nederland heeft 68% van de werkende vrouwen
en slechts 18% van de werkende mannen een deeltijdbaan (op basis van de subjectieve defini-
tie). In de zuidelijke landen werkt 11%-17% van de vrouwen in deeltijd en slechts 3% à 6%
van de mannen (tabel 7.1).

Het zeer hoge percentage deeltijdwerk in Nederland wordt waarschijnlijk verklaard door de
bijzondere positie van (gehuwde) vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Lange tijd
behoorde de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen tot de laagste van Europa. Mede
daardoor kende Nederland weinig voorzieningen voor kinderopvang (zie § 7.3). Toen begin
jaren tachtig steeds meer gehuwde vrouwen tot de arbeidsmarkt toetraden, gingen zij daarom
voornamelijk in deeltijd werken (zie ook hoofdstuk 9, Arbeid). In landen met meer kinder-
opvang, zoals Denemarken en Zweden, kozen vrouwen vaker voor een volledige baan, terwijl
in de Zuid-Europese landen (m.u.v. Portugal) de meeste gehuwde vrouwen buiten de arbeids-
markt bleven. Hierbij kan ook een rol hebben gespeeld dat de arbeidsvoorwaarden, de rechts-
positie en de sociale-zekerheidsaanspraken van deeltijders in Nederland, in tegenstelling tot
veel andere landen, goed geregeld zijn.
Dat ook Nederlandse mannen relatief vaak in deeltijd werken, is lastiger te verklaren. Ten dele
moet dit worden toegeschreven aan het hoge percentage jonge mannen (waaronder scholieren
en studenten) dat in deeltijd werkt: ongeveer de helft van de mannen met een deeltijdbaan is
jonger dan 25 jaar. Of het verschil met andere landen reëel is, is niet helemaal duidelijk. In
Nederland lijken kleine baantjes vaker te worden geregistreerd dan in andere landen (zie de
bijlage bij hoofdstuk 9).

In alle EU-landen (m.u.v. Denemarken) is het aandeel van deeltijdbanen in de totale werk-
gelegenheid in de jaren negentig toegenomen. In Nederland was de toename (op basis van de
subjectieve definitie) tussen 1990 en 1998 het grootst (+7 procentpunten), maar ook in België,
Frankrijk, Ierland en Portugal groeide het deeltijdwerk fors (met 4 à 5 procentpunten). In
Denemarken en Zweden, die aan het begin van de jaren negentig al veel deeltijdbanen hadden,
lijkt het aandeel deeltijdwerk zich te stabiliseren; in Denemarken is het zelfs iets teruggelopen
(-1 procentpunt). Wordt de OECD-definitie van deeltijdwerk gehanteerd (banen van minder
dan 30 uur), dan blijft de conclusie gehandhaafd dat het aandeel deeltijdwerk in de meeste lan-
den groeit. De groei in Nederland tussen 1990 en 1998 is dan echter maar klein (+2 procent-
punten), terwijl de sterkste groei zich in dit geval in Spanje voordeed (+5 procentpunten). Ook
in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en Portugal nam het 
aandeel deeltijdwerk volgens de OECD-definitie in de jaren tachtig sterker toe (met circa 
3 procent-punten) dan in Nederland. Zowel in Denemarken als in Zweden kromp het aandeel
deeltijdwerk op basis van deze definitie echter (met resp. 2 en 1 procentpunt). Dat het deeltijd-
werk op basis van de OECD-definitie in Nederland niet sterk is gegroeid, duidt erop dat er
vooral veel grote deeltijdbanen (van minimaal 30 uur per week) zijn bijgekomen.

Wekelijkse en jaarlijkse arbeidsduur
In 1998 was de standaardwerkweek in de EU nog altijd de 40-urige werkweek. In alle EU-lan-
den (m.u.v. het Verenigd Koninkrijk) omvat een volledige werkweek tussen de 38,5 en 41 uur.
Het gaat hier om het gebruikelijke aantal uren dat in een week (betaald) wordt gewerkt. In
België, Luxemburg, Denemarken en Italië is de werkweek het kortst (minder dan 39 uur) en in
het Verenigd Koninkrijk met 44 uur veruit het langst. Na het VK volgen enkele zuidelijke lan-
den (Griekenland, Spanje en Portugal), waar men circa 41 uur per week werkt (tabel 7.2).
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Tabel 7.2 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, 1998 (in uren)
voltijd deeltijd totaal

totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

Nederland 39,0 39,2 38,5 18,7 18,9 18,6 31,1 35,5 25,0

overig West- en Midden-Europa
België 38,6 39,1 37,5 21,8 21,5 21,8 36,0 38,5 32,3
Duitsland 40,1 40,4 39,3 18,3 15,4 18,7 36,1 39,2 31,8
Frankrijk 39,7 40,3 38,7 22,9 23,1 22,9 36,8 39,3 33,7
Ierland 40,1 41,6 37,9 18,4 19,2 18,1 37,4 40,4 33,3
Luxemburg 38,5 40,3 37,4 23,7 18,9 19,8 37,1 39,9 33,5
Oostenrijk 40,1 40,2 39,8 22,1 23,0 22,0 37,3 39,4 34,4
Verenigd Koninkrijk 44,0 45,7 40,7 18,1 17,2 18,3 37,6 43,2 30,7

Noord-Europa
Denemarken 38,7 39,3 37,7 19,2 13,8 21,0 34,4 36,5 31,7
Finland 39,2 40,3 38,7 20,0 23,1 22,9 37,0 39,1 36,0
Zweden 40,1 40,2 40,0 24,3 18,9 25,4 36,3 38,2 34,1

Zuid-Europa
Griekenland 40,8 41,7 39,3 21,3 22,5 20,6 39,6 41,1 37,3
Italië 38,5 39,7 36,3 23,7 27,9 22,3 37,4 39,3 34,3
Portugal 41,0 42,1 39,6 19,3 21,0 18,9 38,6 40,8 36,0
Spanje 40,7 41,2 39,6 17,7 18,7 17,4 38,8 40,5 35,8

EU 40,5 41,3 39,0 19,7 19,0 19,8 36,9 40,0 32,9
Bron: Eurostat (1999b) SCP-bewerking

Deze geringe variatie in lengte van de volledige werkweek betekent evenwel niet dat er tussen
de EU-landen weinig verschillen zijn in gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Deze verschillen
worden echter vooral veroorzaakt door de grote variatie in het aandeel deeltijdbanen. Een
'gemiddelde' deeltijdbaan is in de meeste landen een 'halve' voltijdbaan, dat wil zeggen rond
de 20 uur per week. In Zweden, Italië en Luxemburg zijn deeltijdbanen doorgaans wat groter,
rond de 24 uur per week. In Spanje en het VK zijn deeltijdbanen gemiddeld het kleinst, circa
18 uur per week (tabel 7.2).
Door de grote variatie in aandeel deeltijdwerk, varieert de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
van alle werkenden tussen de EU-landen sterker dan de voltijdarbeidsduur. In Nederland is de
gemiddelde werkweek met 31,1 uur veruit het kortst. Denemarken volgt als tweede met een
gemiddelde werkweek van 34,4 uur. In Griekenland werkt de gemiddelde werknemer daaren-
tegen bijna 40 uur. In de overige landen ligt de gemiddelde werkweek tussen de 36 en 39 uur. 
Vrouwen met een voltijdbaan werken over het algemeen iets korter dan mannen met een vol-
tijdbaan. In veel landen bedraagt het gemiddelde verschil een à twee uur per week. In Ierland
is het verschil echter vier uur en in het VK zelfs vijf uur. Voor deeltijdbanen geldt niet dat
mannen over het algemeen meer uren werken dan vrouwen. In de Scandinavische landen,
Duitsland en het VK werken vrouwen in een deeltijdbaan gemiddeld juist langer dan mannen
in een deeltijdbaan, in de zuidelijke landen is dit andersom.
Door de sterke oververtegenwoordiging van vrouwen in deeltijdwerk is de gemiddelde weke-
lijkse arbeidsduur berekend over alle werkende vrouwen aanzienlijk korter dan de gemiddelde
arbeidsduur van mannen. De gemiddelde werkweek bedraagt in alle EU-landen (m.u.v.
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Nederland) voor mannen tenminste 36,5 uur, maar voor vrouwen juist minder dan 36,5 uur
(met uitzondering van Griekenland, waar zij gemiddeld meer dan 37 uur werken). In
Nederland is de gemiddelde werkweek van zowel mannen als vrouwen het kortst van alle 
EU-landen, respectievelijk 35,5 en 25 uur.

De verschillen tussen de landen in wekelijkse arbeidsduur worden in grote lijnen weerspiegeld
in de jaarlijkse arbeidsduur (tabel 7.3). Het gaat hierbij om het gemiddelde aantal feitelijk
gewerkte uren per jaar voor alle werkenden. Ook de jaarlijkse arbeidsduur is in Nederland,
met iets minder dan 1.500 uur, het kortst van de gehele EU. In Denemarken en Zweden wordt
overigens niet veel langer gewerkt, hoewel de wekelijkse arbeidsduur in deze landen wel
beduidend langer is dan in Nederland. Dit duidt erop dat het gemiddelde aantal dagen per jaar
dat Denen en Zweden werken, kleiner is dan het aantal werkdagen van Nederlanders.
Waarschijnlijk hangt dit samen met de uitgebreide verloffaciliteiten in de Scandinavische lan-
den (zie § 7.3). Het langst wordt gewerkt in drie van de vier zuidelijke landen (Griekenland,
Spanje en Portugal) en in het Verenigd Koninkrijk. Dit laatste is opmerkelijk, aangezien het
VK veel deeltijdwerk kent en een niet al te lange gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.
Kennelijk is het aantal jaarlijks gewerkte dagen in het VK relatief groot, onder meer als
gevolg van het geringe aantal verlofdagen.

Als rekening wordt gehouden met de verschillen in arbeidsparticipatie tussen de landen (zie
tabel 7.1), kan worden berekend hoeveel beslag de betaalde arbeid gemiddeld legt op de
bevolking van 15-64 jaar. Dit beslag kan klein zijn doordat de gemiddelde arbeidsduur van
werkenden kort is, maar ook doordat relatief weinig personen tussen de 15 en 64 jaar betaald
werk verrichten. Uit tabel 7.3 blijkt dat het gemiddelde beslag van betaald werk in 1994
varieerde van circa 800 tot 1.200 uur per jaar. Spanjaarden, Italianen en Ieren zijn gemiddeld
de minste tijd kwijt aan betaald werk, Britten, Denen en Portugezen het meest. Nederland
behoort tot de landen waar relatief weinig wordt gewerkt. Opmerkelijk is dat de verschillen
tussen de landen weinig samenhang vertonen met de aard van de verzorgingsstaat. Zo wordt in
twee Zuid-Europese landen (Spanje en Italië) erg weinig gewerkt, in een derde Zuid-Europees
land (Portugal) juist veel, terwijl het vierde Zuid-Europese land (Griekenland) een midden-
positie inneemt. In de corporatistische West-Europese landen wordt over het algemeen vrij
weinig tijd aan betaald werk besteed en in de Scandinavische landen wat meer tijd.
De verschillen tussen de landen zijn bij de vrouwen groter dan bij de mannen. In Zweden
besteedt een vrouw tussen de 15 en 64 jaar gemiddeld bijna tweeëneenhalf maal zoveel tijd
aan betaald werk als in Spanje. Ook in Italië, Nederland en Luxemburg werken vrouwen
gemiddeld weinig uren, terwijl de vrouwen in de Scandinavische landen en het Verenigd
Koninkrijk, maar ook in Portugal, veel tijd aan betaald werk besteden.

In de meeste EU-landen is de jaarlijkse arbeidsduur tussen 1983 en 1994 korter geworden
(tabel 7.3). Uitzonderingen hierop zijn het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Griekenland (ter-
wijl van Oostenrijk en Portugal geen gegevens beschikbaar zijn). Deze arbeidsduurverkorting
kan zowel het resultaat zijn van een afname van het aantal standaarduren in een voltijdbaan
als van een toename van het aandeel deeltijdbanen. In Nederland nam de gemiddelde jaarlijkse
arbeidsduur het sterkst af, met 10%, gevolgd door Spanje, Duitsland en Ierland (7% à 8%).
Opmerkelijk is de forse toename van de gemiddelde arbeidsduur in Zweden met 6%. Deze
arbeidsduurverlenging kwam grotendeels in de jaren 1991-1994 tot stand.

94 ORDENING EN VERDELING VAN DE TIJD



Ta
be

l 7
.3

 G
em

idd
eld

e 
jaa

rlij
ks

e 
ar

be
ids

du
ur

 va
n 

we
rk

en
de

n 
en

 p
er

 h
oo

fd
 va

n 
de

 b
ev

olk
ing

 va
n 

15
-6

4 
jaa

r, 
19

94
 (i

n 
ur

en
), 

en
 m

ut
at

ie 
19

83
-1

99
4 

(in
 p

ro
ce

nt
en

)
ni

ve
au

 1
99

4
m

ut
at

ie
 1

98
3-

19
94

w
er

ke
nd

en
al

le
n 

15
-6

4 
ja

ar
w

er
ke

nd
en

al
le

n 
15

-6
4 

ja
ar

to
ta

al
m

an
ne

n
vr

ou
w

en
to

ta
al

m
an

ne
n

vr
ou

w
en

to
ta

al
m

an
ne

n
vr

ou
w

en
to

ta
al

m
an

ne
n

vr
ou

w
en

Ne
de

rla
nd

1.
49

8
1.

67
9

1.
23

3
94

7
1.

26
5

62
8

–1
0

–8
–1

0
–2

–8
16

ov
er

ig 
W

es
t- 

en
 M

idd
en

-E
ur

op
a

Be
lgi

ë
1.

64
0

1.
72

8
1.

51
2

91
8

1.
15

6
68

0
–3

–1
–4

3
–4

16
Du

its
lan

d
1.

60
4

1.
72

8
1.

51
2

1.
02

2
1.

26
2

81
8

–7
–1

–4
–6

–7
7

Fr
an

kr
ijk

1.
63

5
1.

79
2

1.
59

5
98

4
1.

22
0

83
6

–4
0

–2
–7

–8
1

Ie
rla

nd
1.

66
0

.
.

89
6

.
.

–7
.

.
–2

.
.

Lu
xe

m
bu

rg
1.

71
1

1.
79

9
1.

56
2

1.
03

7
1.

36
7

63
2

–1
1

–3
4

–3
5

Ve
re

nig
d 

Ko
nin

kr
ijk

1.
74

7
1.

97
4

1.
46

9
1.

20
2

1.
49

0
91

1
2

2
4

6
0

17

No
or

d-
Eu

ro
pa

De
ne

m
ar

ke
n

1.
58

8
1.

68
9

1.
46

9
1.

18
0

1.
34

3
1.

01
3

–3
–5

0
–7

–1
2

0
Fi

nla
nd

1.
73

2
1.

80
1

1.
66

1
1.

06
0

1.
13

3
99

0
–5

.
.

–2
3

.
.

Zw
ed

en
1.

53
7

1.
90

6
1.

74
9

1.
09

7
1.

37
6

1.
23

5
6

.
.

–6
.

.

Zu
id-

Eu
ro

pa
Gr

iek
en

lan
d

1.
81

7
1.

85
1

1.
75

6
1.

01
6

1.
38

7
67

1
0

–1
2

–2
–6

4
Ita

lië
1.

70
8

1.
76

6
1.

60
1

88
3

1.
19

6
57

6
–5

0
–2

–7
–8

5
Po

rtu
ga

l
1.

83
6

1.
90

6
1.

74
9

1.
20

8
1.

46
2

97
6

.
.

.
.

.
.

Sp
an

je
1.

75
4

1.
80

1
1.

66
1

79
8

1.
09

3
51

0
–8

.
.

–5
.

.
Br

on
:IL

O 
(1

99
9)

;O
EC

D 
(1

99
9)

;E
ur

op
es

e 
Co

m
m

iss
ie 

(1
99

9)
 S

CP
-b

ew
er

kin
g

195ORDENING EN VERDELING VAN DE TIJD



De ontwikkeling van het aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking van 15-64 jaar 
vertoont weinig samenhang met de ontwikkeling van het aantal gewerkte uren per werkende,
doordat de ontwikkeling van de participatiegraad tussen de landen uiteenloopt. Zo nam in
België en Luxemburg de arbeidsduur per hoofd van de bevolking toe, hoewel de gemiddelde
arbeidsduur per werkende afnam, doordat de participatiegraad van vrouwen steeg. In
Nederland werd de arbeidsduurverkorting per hoofd van de bevolking ook aanzienlijk gema-
tigd door de stijging van de participatiegraad. In Zweden daarentegen ging de arbeidsduur-
verlenging samen met een afname van het gemiddelde aantal arbeidsuren per hoofd van de
bevolking, doordat de arbeidsparticipatie daalde. In Finland daalde het gemiddelde aantal
gewerkte uren per hoofd van de bevolking zelfs met bijna een kwart, als gevolg van een zeer
forse daling van de participatiegraad aan het begin van de jaren negentig.

Overheidsbeleid
De wekelijkse en jaarlijkse arbeidsduur zijn het resultaat van (collectieve of individuele)
afspraken tussen werkgevers en werknemers. Ook de overheid speelt hierbij echter een rol. Zo
geldt in veel landen bij wet een maximum arbeidsduur per week en een minimumaantal
vakantiedagen per jaar. Daarnaast kan de overheid trachten collectieve en/of individuele
arbeidsduurverkorting te bevorderen, bijvoorbeeld door een fiscale stimulans voor een kortere
werkweek of door wettelijke bepalingen ten aanzien van de rechten van deeltijdwerkers (bv.
m.b.t. de sociale verzekeringen).

Tabel 7.4 geeft een overzicht van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de maximale weke-
lijkse arbeidstijd van werknemers in de EU. In acht EU-landen mag een normale werkweek
niet meer dan 40 uur bedragen. Alleen in Frankrijk ligt de maximale normale werkweek onder
de 40 uur. Met ingang van 1 januari 2000 is dit maximum voor bedrijven met meer dan 
20 werknemers zelfs verlaagd naar 35 uur; vanaf 1 januari 2002 zal dit voor alle bedrijven
gelden. In de overige zes EU-landen ligt het maximumaantal uren voor een normale werkweek
boven de 40 uur (45 of 48 uur) of is er geen wettelijk maximum. In alle landen kan de feitelijke
wekelijkse arbeidsduur boven de 40 uur liggen als gevolg van overwerk, al gelden doorgaans
ook hiervoor wettelijke maxima. 

Vergelijkt men de wettelijke maximumwerkweek met de normale werkweek die bij CAO is
overeengekomen (de laatste kolom in tabel 7.4), dan blijkt tussen beide weinig verband te
bestaan. Ook in landen waar het wettelijke maximum boven de 40 uur ligt, is de normale
werkweek volgens CAO's nooit langer dan 40 uur. Alleen in Frankrijk lijkt de wettelijke werk-
week van (tot voor kort) 39 uur daadwerkelijk een maximum op te leggen aan de contractuele
werkweek. Of de verdere verkorting van de maximale werkweek tot 35 uur ook zijn weerslag
vindt in de contractuele werkweek, was op het moment van schrijven nog niet bekend. De
wettelijke regulering van de arbeidstijd lijkt in de praktijk dus weinig invloed te hebben op de
feitelijke contractuele arbeidstijd en de normaal gewerkte arbeidstijd (tabel 7.2).
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Tabel 7.4 Wetgeving ten aanzien van de maximale wekelijkse arbeidsduur en de normale werkweek in CAO's, 
midden jaren negentig (uren per week)

maximale wettelijke arbeidsduur per week normale werkweek
excl. overwerk incl. overwerka volgens CAO

Nederland 45 60/48 36-40

overig West- en Midden-Europa
België 40 50/45 38
Duitsland 48 60 35-39
Frankrijk 39b 48 39
Ierland 48 60 38-40
Luxemburg 40 48 40
Oostenrijk 40 50-60/48 36-40
Verenigd Koninkrijk – – 34-40

Noord-Europa
Denemarken – 48 37
Finland 40 –/45 37,5-40
Zweden 40 52/48 40

Zuid-Europa
Griekenland 40 48 40
Italië 48 60 36-40
Portugal 40 54/44 35-44
Spanje 40 47 38-40

a Indien twee getallen worden vermeld, betreft het tweede getal het gemiddelde over een langere periode (meestal 13 weken of 
een jaar).

b Met ingang van 2000 35 uur in bedrijven met meer dan 20 werknemers.

Bron: OECD (1998: 168) 

In enkele landen voert de overheid een actief beleid om deeltijdwerk te bevorderen. In België
en Frankrijk wordt een verkorting van de werkweek op individuele basis ondersteund met een
vermindering van de sociale-zekerheidsbijdragen. In Oostenrijk, Duitsland en Denemarken
wordt deeltijdwerk van oudere werknemers (deeltijdpensionering) gestimuleerd. De (on)aan-
trekkelijkheid van deeltijdwerk wordt daarnaast ook beïnvloed door het bestaan van drempels
(in uren of loon) voor de toegang tot de sociale zekerheid. Zo heeft men in Duitsland, Finland
en Zweden alleen recht op een werkloosheidsuitkering indien men minimaal een halftijdbaan
heeft, terwijl men in Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk minimaal een bepaald
loon moet verdienen om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Doorgaans
staat daar tegenover dat men in deze landen bij een kortere werkweek of lagere beloning ook
geen sociale premies verschuldigd is. Daardoor staat niet bij voorbaat vast of dergelijke regels
de creatie van deeltijdwerk bevorderen of afremmen. Regels die de rechten van deeltijders
beperken, zullen voor werkgevers deeltijdwerk immers vaak goedkoper en daardoor aantrek-
kelijker maken. Er lijkt dan ook geen direct verband te bestaan tussen de rechten en plichten
van deeltijdwerkers aan de ene kant en het percentage deeltijdwerk aan de andere kant. Zo zijn
in Nederland, dat het grootste aandeel deeltijdwerk in de EU heeft, de rechten van deeltijders
vrijwel gelijk aan die van voltijders, terwijl in het Verenigd Koninkrijk, met het op een na
hoogste percentage deeltijdwerk, alleen werknemers die meer dan 61 pond per week verdienen
onder de pensioen- en werkloosheidsverzekering vallen.
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Conclusie
Op het gebied van arbeidstijden neemt Nederland in Europa een bijzondere positie in. Dit is
vooral het gevolg van het zeer hoge percentage deeltijdwerk. Daardoor is de gemiddelde
arbeidsduur per week en per jaar in Nederland veruit de kortste van Europa. Een gemiddelde
voltijdbaan verschilt in Nederland echter niet veel van die in andere Europese landen. In de
meeste landen is de 40-urige werkweek nog altijd de norm. Dat in bijna alle landen de gemid-
delde jaarlijkse arbeidsduur in de jaren negentig korter is geworden, komt dan ook vooral door
de groei van het deeltijdwerk.
Ten aanzien van de arbeidstijden zou men in Europa, als men Nederland buiten beschouwing
laat, globaal drie clusters van landen kunnen onderscheiden. Twee van de drie Scandinavische
landen, Denemarken en Zweden, worden gekenmerkt door een hoge arbeidsdeelname van
vrouwen en een relatief groot aandeel deeltijdwerk. Mede door het bestaan van royale verlof-
faciliteiten is de jaarlijkse arbeidsduur van werkenden in deze landen kort. Maar door de hoge
arbeidsparticipatie is het gemiddelde aantal arbeidsuren per hoofd van de volwassen bevolking
juist groot. 
Drie van de vier Zuid-Europese landen, Griekenland, Italië en Spanje, onderscheiden zich
door een lage arbeidsparticipatie, vooral van vrouwen, weinig deeltijdwerk en vrij lange werk-
weken. Ook de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduur is daardoor lang, maar als gevolg van de
lage arbeidsparticipatie is het gemiddelde aantal arbeidsuren per hoofd van de bevolking juist
relatief klein. 
De overige landen, de West-Europese landen (m.u.v. Nederland en het VK), Finland en
Portugal, liggen tussen deze uitersten in. Zij hebben een gemiddelde participatiegraad en een
gemiddeld aandeel deeltijdbanen, terwijl ook de jaarlijkse arbeidsduur erg hoog noch erg laag is.

7.3 Arbeid en zorg
In vrijwel alle Europese landen woedt een discussie over de manier waarop arbeid en zorgt-
aken beter met elkaar gecombineerd kunnen worden. In sommige landen is de combineerbaar-
heid van taken al een oud thema, in andere landen begint het denken over stimuleringsbeleid
nog maar net. Sinds het Europese emancipatiebeleid zich ook met deze kwestie bezighoudt,
zijn sommige nationale regelingen aangepast aan Europese richtlijnen en ontstaat er wat meer
eenheid in beleid. Desalniettemin is er op dit moment vooral sprake van een grote variatie aan
beleidsmaatregelen die zijn getroffen in de diverse landen. De belangrijkste instrumenten om
werk en zorg beter met elkaar te combineren zijn de mogelijkheden om de arbeidstijden aan te
passen aan de zorgtaken, kinderopvangfaciliteiten en verlofregelingen. Daarnaast kunnen ook
flexibelere tijdsregimes van scholen, openbare voorzieningen en het openbaar vervoer bijdragen
aan het soepeler verlopen van de combinatie van werken en zorgen. 
In het navolgende zal eerst gekeken worden naar de mate waarin vrije tijd en huishoudelijke
taken gelijk zijn verdeeld tussen mannen en vrouwen. Vervolgens zal het Europese beleid ter
stimulering van een betere combinatie van werken en zorgen aan de orde komen. In paragraaf
7.2 is het beleid ten aanzien van arbeidstijden al besproken, zodat daar op deze plaats geen
aandacht meer aan wordt besteed. Vervolgens zal ingegaan worden op het beleid in de diverse
landen van de Europese Unie ten aanzien van kinderopvang en op het terrein van verlof-
regelingen. De paragraaf wordt afgesloten met een korte samenvatting.

Verdeling van tijd en taken tussen mannen en vrouwen
Om te kunnen bepalen hoeveel tijd burgers aan huishoudelijke taken en aan vrije tijd besteden,
dient men te beschikken over uitkomsten van tijdbudgetonderzoeken. Zoals gezegd ontbreekt
het echter aan een geüniformeerd Europees tijdbudgetonderzoek (zie § 7.1). Omdat de onder-
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zoeken waar wel uit kon worden geput verschillend van opzet zijn, zal hier alleen worden
ingegaan op verschillen dienaangaande tussen mannen en vrouwen (in de hoop en verwach-
ting dat deze redelijk resistent zijn tegen verschillen in onderzoeksopzetten en definities tussen
de diverse onderzoeken). 

Tabel 7.5 Verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft hoeveelheid vrije tijd en tijdsbesteding aan 
huishoudelijke en gezinstaken in 10 Europese (EG-)landen, 20-59-jarigen, 1990-1995 (in indexcijfers, vrouw = 100)

vrije tijd huishoudelijke en 
(vrouw = 100) gezinstaken (vrouw = 100)

Nederland 1990 101 41
Nederland 1995 99 47

overig West- en Midden-Europa
België (Vlaanderen) 1987/'88a 110 51
Duitsland 1991/'92 108 49
Frankrijk 1998 118 49
Oostenrijk 1992 117 31
Verenigd Koninkrijk 1985 103 48

Noord-Europa
Denemarken 1987 103 57
Finland 1987 106 57
Zweden 1990/'91 109 60

Zuid Europa
Italië 1989 136 26

a België: 20-40-jarigen.

Bron: International Time Budget Archive / desbetreffende landen tijdbudgetonderzoeken / TBO '90-'95

Uit de tabel komt naar voren dat vrouwen, met uitzondering van Nederlandse vrouwen in
1995, in geen enkel Europees land over meer vrije tijd2 beschikken dan mannen. Het slechtst
af zijn de Franse, de Oostenrijkse maar vooral de Italiaanse vrouwen. Italiaanse mannen
beschikken over 36% meer vrije tijd dan Italiaanse vrouwen. Oostenrijkse mannen hebben
17% meer vrije tijd dan hun vrouwelijke landgenoten en Franse mannen 18% meer. 
De slechte positie van Italiaanse vrouwen vis-à-vis Italiaanse mannen komt eveneens tot 
uitdrukking in de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken. De hoeveelheid tijd die een
gemiddelde Italiaanse man aan huishoudelijke en gezinstaken besteedt, bedraagt 26% van de
hoeveelheid tijd die een gemiddelde Italiaanse vrouw daaraan besteedt. Oostenrijkse mannen
weten zich bijna evenzeer vrijgesteld van huishoudelijke en gezinstaken (belasting van de man
is 31% van die van de vrouw). 
Nederlandse mannen deden in 1990 meer in het huishouden dan hun Italiaanse en Oostenrijkse
seksegenoten, maar minder dan hun Belgische, Franse, Duitse en Engelse collega's. Tussen
1990 en 1995 zijn Nederlandse mannen naar verhouding echter meer in het huishouden gaan
doen. Nederland loopt daarmee in de pas met een bredere internationale ontwikkeling richting
een meer egalitaire verdeling van huishoudelijke en gezinstaken (Gershuny 2000). Gegeven
deze ontwikkeling is het opvallend dat in erkende voorhoedelanden als Zweden, Denemarken
en Finland geen sprake is van een gelijkwaardige verdeling van huishoudelijke en gezinstaken:
ook in het geëmancipeerde Noorden beslaat de tijdsbesteding van de man aan huishoudelijke
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en gezinstaken niet meer dan 60% van die van de vrouw. Een werkelijk gelijke verdeling van
taken lijkt daarmee op korte termijn niet in het verschiet te liggen (verg. ook de cijfers in tabel
7.5 over Frankrijk 1998, en verder Van der Lippe 1997; Keuzenkamp et al. 2000). 

Europees beleid
Sinds 1990 is de Europese Unie zich steeds meer gaan richten op stimulering van de combi-
neerbaarheid van werken en zorgen. Vooral de Wereldvrouwenconferentie in Bejing heeft
daartoe aanzetten gegeven. Voor die tijd beperkte het Europese emancipatiebeleid zich hoofd-
zakelijk tot het verzekeren van gelijke rechten tussen vrouwen en mannen. Concreet heeft het
arbeid-zorgbeleid nog niet veel bindende maatregelen (zoals richtlijnen) opgeleverd.
Herhaalde pogingen van de Europese Commissie om EC-wetgeving te introduceren op het
gebied van kinderopvang en ouderschapsverlof zijn geblokkeerd, met name door Groot-
Brittannië. De Commissie heeft daarom op deze terreinen haar toevlucht moeten zoeken tot
niet wettelijk bindende middelen zoals aanbevelingen en gedragscodes (Lamoen 1999). Tegen
het einde van de jaren negentig bestaan op Europees niveau de volgende beleidsmaatregelen
die van invloed zijn op de combinatie arbeid en zorg (Van Stigt et al. 1996; Bruning en
Plantenga 1998):
- richtlijnen met minimale voorwaarden voor zwangerschaps-, bevallings- en ouder-

schapsverlof;
- aanbevelingen voor kinderopvang; 
- een raamovereenkomst combinatie arbeid en zorg (in de maak).
Wat betreft de verlofregelingen is in 1992 de Richtlijn bevallings- en zwangerschapsverlof
overgenomen, waarin bepaald is dat de minimale lengte 14 weken zou moeten bedragen en dat
gedurende deze periode de werkgever in ieder geval de in den lande geldende ziektekosten-
vergoeding zou moeten uitkeren. In 1992 is de Aanbeveling kinderopvang overgenomen.
Hierin staat onder andere opgenomen dat kinderopvang betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
moet zijn voor minder valide kinderen. Op het niet naleven van deze aanbeveling staan geen
sancties. Tenslotte is in 1996 de Richtlijn ouderschapsverlof overgenomen (door Groot-
Brittannië en Ierland pas in 1997). Dit is een veel dwingender maatregel, die de landen ver-
plicht om te voorzien in een individueel recht op verlof voor beide ouders, de minimale duur
op 3 maanden stelt en voorschrijft dat er een mogelijkheid voor verlof in geval van zieke
familieleden tot stand wordt gebracht.

Naast de maatregelen die zijn genomen binnen het kader van emancipatiebeleid is de Raam-
overeenkomst deeltijdarbeid van belang, die in 1997 is gesloten. Hierin is het verbod op dis-
criminatie van deeltijdwerkers vastgelegd en ook het verbod om iemand te ontslaan vanwege
een weigering om meer of minder te gaan werken. Een belangrijke beperking van de reikwijdte
van de richtlijn is dat alle kwesties die zijn gerelateerd aan sociale zekerheid ervan zijn uit-
gezonderd (Senden 1999). Verder worden werkgevers middels de richtlijn opgeroepen om
meer mogelijkheden te scheppen voor deeltijdwerk.

De aandacht van de Europese Unie voor kinderopvangfaciliteiten en verlofregelingen kwam
eerst voort uit een langere traditie binnen het Europese beleid om gelijke rechten tussen vrou-
wen en mannen te bewerkstelligen, en verder uit de behoefte aan een stijgende arbeidspartici-
patie van vrouwen uit economische overwegingen. De discussie is later levend gehouden door
de groeiende betekenis van de kinderopvang als economische sector en de wens om arbeid en
zorg beter op elkaar aan te laten sluiten (Bruning en Plantenga 1998). 
Het is wel de vraag in hoeverre EU-beleid heeft bijgedragen tot veranderingen in de diverse
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lidstaten. In het algemeen kan, volgens Van Stigt et al. (1996:164) worden gesteld dat de EU
voor sommige landen het aantal legale instrumenten heeft uitgebreid, maar dat de resultaten
mager zijn. Toch kunnen sommige maatregelen wel fungeren als eye-opener. Zo heeft de aan-
beveling voor kinderopvang in Nederland wel degelijk de uitbreiding van kinderopvang gesti-
muleerd. Voor veel zuidelijke landen levert de EU een kader waarbinnen nog nieuw te ontwer-
pen beleid valt. Daarnaast kan EU-beleid zorgen voor het op de agenda zetten en houden van
de problematiek van de combinatie van werken en zorgen of een discussie openen die voor-
heen nog niet werd gevoerd. Vooralsnog lijkt het nationale beleid van groter belang ter stimu-
lering van de combinatie van arbeid en zorg. In veel gevallen is het beleid dat gevoerd wordt
in de landen zelf ook verstrekkender dan het Europese beleid. In de volgende alinea's zal een
overzicht worden geboden van het beleid ten aanzien van kinderopvang en verlofregelingen.

Kinderopvang
Vergelijking van het aantal kinderopvangfaciliteiten en het gebruik ervan tussen landen is geen
gemakkelijke opgave. Een centrale verzameling van gegevens ontbreekt. In veel gevallen gaat
het om moeilijk te vergelijken gegevens. Daarbij strekt kinderopvang zich uit van formeel
gesubsidieerde voorzieningen, die redelijk in kaart zijn gebracht, tot een bonte verzameling
aan informele faciliteiten, die meestal niet in de cijfers worden opgenomen. Algemene
gebruikscijfers (het aandeel van de kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep dat gebruik zou
kunnen maken van kinderopvang) hangen behalve met het voorzieningenniveau ook samen
met de verlofregelingen die geldig zijn. Zo kent Zweden een zodanig uitgebreid verlofsysteem
(zie later), dat de meeste ouders in de eerste levensjaren van het kind geen behoefte hebben
aan kinderopvang (zie ook recente gegevens: Rostgaard en Fridberg 1998). Als gevolg van de
uitbreiding van de verloffaciliteiten is in deze landen het aantal kinderopvangplaatsen voor
jonge kinderen de laatste jaren zelfs afgenomen (Pott-Buter 1998). Een ander manco van de
gepresenteerde cijfers is dat de mate waarin kinderen wekelijks of dagelijks gebruik (kunnen)
maken van kinderopvang er niet in is verdisconteerd. Dit kan sterk variëren. Het gaat dus
zowel om voorzieningen die slechts een deel van de dag open zijn, als om voorzieningen waar
kinderen gedurende de hele dag geplaatst kunnen worden. Verder kan de mate van gebruik
sterk verschillen tussen landen, als gevolg van het feit dat deeltijdwerk in het ene land veel
vaker voorkomt dan in het andere land (§ 7.2). Tenslotte moet in het oog worden gehouden dat
het om gemiddelde gebruikscijfers gaat, terwijl in de praktijk niet iedere ouder even gemakke-
lijk toegang heeft tot kinderopvangfaciliteiten. In veel landen bestaan grote verschillen tussen
urbane en rurale regio's wat betreft de verspreiding van voorzieningen. Maar ook kan er ver-
schil bestaan tussen werknemers in de mate waarin hun werkgevers bereid zijn bij te dragen
aan de kosten voor kinderopvang. Een voorbeeld daarvan is Nederland, waar werkgevers in
principe vrij zijn om al dan niet kinderopvang voor hun werknemers te regelen en te financieren.
Het heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat in de ene bedrijfssector meer kinderopvang dan in de
andere bedrijfssector wordt gebruikt (Keuzenkamp et al. 2000). Tabel 7.6 toont de resultaten
van een vergelijking van de diverse EU-landen wat betreft alleen die kinderopvang die ten-
minste voor de helft van de totale kosten door de overheid is gefinancierd.
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Tabel 7.6 Aandeel van de kinderen (naar leeftijdscategorie) dat gebruik maakt van, dan wel het aantal beschikbare plaatsen 
binnen door de overheid gefinancierde kinderopvang faciliteiten en leerplichtige leeftijd in EG-landen

kinderopvangd (in % vd kinderen) buitenschoolse
kinderen van opvange

kinderen van 3 jaar - leerplichtige voor kinderen 
0 tot 3 jaar schoolleeftijd leeftijd 1997/1998 van 6 à 10 jaar

Nederland 1993 8%b 77%c 5 jaar < 5%
1998 9% (0-4)

overig West- en Midden-Europa
België 1993 27%a 95%c 6 jaar geen info
Duitsland (West) 1990 2%b 78% 6 jaar 5%
Frankrijk 1993 23%a 99%c 6 jaar ~30%
Ierland 1993 2% 55%d 6 jaar < 5% (raming)
Luxemburg 1991 6% 91% 4 jaar (kleuter)

6 jaar (basis) geen info
Oostenrijk 1994 3% 75% 6 jaar 6%
Verenigd Koninkrijk 1993 2%b 60%c 5 jaar(E, W, S)

4 jaar (NI) < 5% (raming)

Noord Europa
Denemarken 1995 48% 82%c 7 jaar 62 %
Finland 1994 21%c 53%c 7 jaar 5%
Zweden 1994 33%c 72%c 7 jaar 64%

Zuid Europa
Griekenland 1993 3% 64%c 5,5 jaar < 5 %  (raming)
Italie 1991 6%b 91%c 6 jaar geen info
Portugal 1993 12%b 48%c 6 jaar 10%
Spanje 1993 2% 84%c 6 jaar geen info

a Beschikbare plaatsen, voor 2-jarigen in voorschools onderwijs: aandeel kinderen dat er gebruik van maakt.
b Beschikbare plaatsen.
c Kinderen die gebruikmaken van kinderopvang (inclusief de kinderen die voor de leerplichtige leeftijd al naar school gaan).
d Meer dan de helft van de kosten wordt betaald door de overheid, meestal tussen de 75% en 100%.
e Opvang buiten schooltijden.

Bron: Europese Commissie (1996); Europese Commissie (2000) (cijfers over leerplichtige leeftijd); Mutsaers en 
Delemarre (2000) (Nederland 1998)

Begin jaren negentig is er in de meeste landen voor een groot deel van de kinderen van 3 tot 
6 jaar een kinderopvangplaats beschikbaar. Portugal, Finland, Ierland en Griekenland zijn het
minst bedeeld met voorzieningen voor deze groep. Daarbij is het van belang om te beseffen
dat het lage gebruikspercentage in Finland het gevolg is van het grote aantal ouders dat in
deze periode ouderschapsverlof opneemt. In de andere drie genoemde landen werkt één van de
ouders niet of lossen werkende ouders de opvang informeel op. De hoge dekkingsgraad voor
kinderen van 3 tot 6 jaar in Italië en Spanje komt vooral voort uit de mogelijkheid in deze lan-
den om vanaf het derde jaar naar een voorschoolse voorziening te gaan (zie ook hoofdstuk 12
Onderwijs). In deze landen bestaan vrijwel geen gesubsidieerde voorzieningen die los van het
schoolsysteem staan. Ook Frankrijk en België kennen een uitgebreid voorschools traject voor
kinderen vanaf 3 jaar, waar de meeste ouders gebruik van maken. Daarnaast bestaan daar ook
voorzieningen voor kinderopvang van jonge kinderen (Europese Commissie 1996). De
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Scandinavische landen zijn duidelijk het meest van alle landen gericht op kinderopvang voor
kinderen van alle leeftijden, zowel als voorschools traject als ondergebracht bij kinderopvang-
centra zonder educatief karakter. Denemarken en Zweden zijn de enige twee landen waar ook
in hoge mate voorzien is in de opvang voor schoolgaande kinderen (buitenschoolse opvang);
voorzieningen die in de andere landen nog in de kinderschoenen staan. 

In een vergelijkend onderzoek tussen een aantal Europese landen hebben Rostgaard en
Fridberg (1998) een maat gehanteerd die rekening houdt met deeltijdgebruik. De cijfers zijn
om die reden wat beter met elkaar te vergelijken. Het gaat om de situatie in 1996. Volgens
deze berekeningen kan in Nederland 6% van de kinderen van 0 tot 4 jaar voltijds worden
opgevangen. Dit zogenoemde dekkingspercentage is vergelijkbaar met dat in het Verenigd
Koninkrijk. Ter vergelijking: in Zweden kan 31% van de kinderen van 0 tot 2 jaar voltijds
worden opgevangen en in Denemarken 17,5%. 

In de meeste landen zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor de realisatie van kinder-
opvangvoorzieningen. Opvallend is dat in de landen waar de groei van voorzieningen het
grootst is, de nationale overheid bindende afspraken heeft gemaakt. In Denemarken en
Zweden, bijvoorbeeld, hebben gezinnen het recht op kinderopvang voor kinderen ouder dan
12 maanden gekregen. In Finland, Duitsland en Spanje bestaan vergelijkbare initiatieven, die
nog niet of nauwelijks zijn geïmplementeerd (Schippers et al. 1998). Er bestaan ook grote ver-
schillen wat betreft de mate waarin ouders en overheid bijdragen aan kinderopvangvoorzienin-
gen. Hoewel moeilijk vergelijkbaar, lijkt het erop dat ouders in Scandinavische landen relatief
weinig hoeven bij te dragen aan de kosten (Europese Commissie 1996).

Tabel 7.6 laat zien dat Nederland anno 1993 zeker niet tot de landen behoort waar de kinder-
opvang tot op een hoog niveau is gebracht. Dat geldt voor de opvang van kinderen van 3 tot 
6 jaar, maar vooral voor de opvang van kinderen tot 3 jaar. Sinds 1993 heeft het beleid echter
niet stilgestaan en zijn de kinderopvangplaatsen verder uitgebreid. De in 1990 ingestelde
Stimuleringsmaatregel kinderopvang bleef tot 1995 van kracht. Met ingang van 1 januari 1996
is het kinderopvangbeleid gedecentraliseerd naar de gemeenten. In de periode 1989 tot 1998 is
de capaciteit in de kinderopvangvoorzieningen3 (wel en niet-gesubsidieerd) toegenomen van
23.000 tot 104.000. Omdat het hier voltijdkinderopvangplaatsen betreft en Nederlandse kinde-
ren meestal niet meer dan 2 à 3 dagen naar de opvang gaan, is het aantal kinderen dat gebruik-
maakt van kinderopvang veel groter. In 1998 maakten 183.000 kinderen gebruik van kinder-
opvang tegenover 48.000 in 1989 (Mutsaers en Delemarre 2000). De toename is, kortom, in
de jaren negentig substantieel geweest. Desondanks kan slechts ongeveer 4,1% van alle kinde-
ren in de leeftijd tot 12 jaar gebruikmaken van een kinderopvangplaats. Kinderen tot 4 jaar
zijn nog steeds beduidend beter bedeeld dan schoolgaande kinderen. Van de jongsten kan nu
iets meer dan 9% gebruikmaken van kinderopvang; buitenschoolse opvang is er anno 1998
voor bijna 2% van de kinderen. Tijdens de huidige kabinetsperiode wordt gestreefd naar een
verdere capaciteitsuitbreiding van 71.000 plaatsen (via de Stimuleringsmaatregel 1999). Dit
zou betekenen dat er in 2002 plaats is voor 20% van de jonge kinderen en 8% van de school-
gaande kinderen. Hoewel dit een grote vooruitgang zou betekenen, zijn dit duidelijk nog
steeds geen aandelen die kunnen concurreren met de Europese voorloperslanden op dit gebied,
namelijk Denemarken en Zweden. Wel is Nederland als een van de weinige landen bezig met
het zoeken naar een oplossing voor de opvang van kinderen in de tienerleeftijd.
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Een internationaal gezien typerend kenmerk van de organisatiestructuur van de kinderopvang
in Nederland is de tripartite financieringsstructuur. Behalve de overheid en de ouders dragen
ook veel werkgevers bij aan kinderopvang. De overheid heeft om de bijdrage in de kosten van
werkgevers te stimuleren een aantal fiscale veranderingen doorgevoerd die het voor de werk-
gever aantrekkelijker moeten maken opvangplaatsen te huren voor de werknemers. Dit heeft
ertoe geleid dat het aantal bedrijfsplaatsen enorm is gegroeid de laatste jaren. In 1998 was
bijna de helft van de kinderopvangplaatsen medegefinancierd door de werkgever (Mutsaers en
Delemarre 1999: 10). Het huidige beleid voldoet op een aantal punten niet meer. Zo bestaat er
een grote versnippering aan maatregelen voor deelgroepen en financieringsregelingen voor
werkgevers en werknemers. Bovendien dreigt het zicht op kwaliteit, kwantiteit en bereik te
vertroebelen door de decentralisering naar de gemeenten. In het Regeerakkoord 1998 is de
Wet basisvoorziening kinderopvang aangekondigd, die een nieuw financieel, bestuurlijk en
wettelijk kader moet gaan bieden aan kinderopvang. De wet zou uiteindelijk moeten uitmonden
in een eenduidige kwaliteit van de voorzieningen en een dekkend aanbod van opvang voor
kinderen tot en met 12 jaar (Regeerakkoord 1998). 

Ouderschapsverlof 
Sinds de jaren tachtig is het aantal landen toegenomen dat wettelijke regelingen heeft getrof-
fen voor ouders om een deel van de zorg voor hun kinderen zelf op zich te nemen. In tabel 7.7
staat een overzicht van de landen die een regeling voor ouderschapsverlof kennen. Alleen die
regelingen zijn opgenomen die door de wet zijn vastgelegd. In sommige landen zijn er buiten
de wet ook afspraken op bedrijfsniveau mogelijk, die verstrekkender zijn dan de wettelijke
regeling (zie verderop). Sommige landen zijn pas gestart met de introductie van ouderschaps-
verlof nadat de EU-richtlijn hen daartoe verplichtte. In Groot-Brittannië, Ierland en Luxemburg
bestond in 1997 nog geen verlofregeling voor ouders, maar deze is inmiddels wel ingevoerd.
In België bestond weliswaar ook geen ouderschapsverlof vóór de invoering van de Europese
richtlijn, maar wel een alternatief programma voor 'loopbaanonderbreking'. Dit programma
kon ook gebruikt worden voor de zorg voor kinderen. België heeft de bestaande regeling in
1998 aangepast aan de Europese richtlijn (Bruning en Plantenga 1998). Zoals de tabel laat
zien, is de variatie in verschijningsvormen van ouderschapsverlof groot. In de meeste landen
met een regeling kunnen ouders kiezen wie het opneemt. In een minderheid van de landen is
het recht op verlof (deels) geïndividualiseerd en niet overdraagbaar aan de andere ouder.
Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de landen wat betreft de maximale duur van de ver-
lofperiode. Overigens moet de lengte van de ouderschapsverlofperiode wel in samenhang wor-
den bezien met de lengte van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. In de meeste landen
bestrijkt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 14 à 16 weken. Groot-Brittannië vormt hierop
een uitzondering met een verlofperiode rondom de bevalling van 29 weken. De tabel laat ook
zien dat Nederland wat betreft de flexibiliteit van de opname, samen met Finland, Zweden en
Italië bovenaan staat. In deze landen is het mogelijk verlof op te nemen tot het kind 7 of 8 jaar
is. Verder hoort Nederland bij de landen die niet in een betaling voorzien en waar geen extra
prikkels voor vaders zijn opgenomen in de regeling.

Het ontwerpen van regelingen voor ouderschapsverlof heeft nog niet tot gevolg dat ouders ook
daadwerkelijk gebruikmaken van de regelingen. Er kunnen vele redenen zijn waarom ouders
geen verlof opnemen. Een van de belangrijkste is dat het over het algemeen geld kost, terwijl
na de geboorte van een kind juist een periode met hoge uitgaven aangebroken is, zo blijkt ook
uit de recente evaluatie van de Wet op ouderschapsverlof in Nederland (Grootscholte et al.
2000). Een internationale vergelijking van het gebruik van ouderschapsverlof is nog niet zo
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gemakkelijk gemaakt. Ook op dit punt ontbreken betrouwbare en vergelijkbare data. Bruning
en Plantenga (1998) hebben getracht de beschikbare informatie in een aantal Europese landen
naast elkaar te plaatsen. In alle landen die de auteurs bestudeerden maken vrouwen meer
gebruik van hun recht op ouderschapsverlof dan mannen. Als het recht individueel is en niet
overdraagbaar aan de andere partner, dan stimuleert dit vaders om ouderschapsverlof op te
nemen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in Zweden. In dat land is er al sinds 1974 een
ouderschapsverlofregeling waar moeders en vaders aanspraak op kunnen maken. Pas nadat
hier een specifieke vadermaand werd ingevoerd (die alleen door vaders opgenomen kan wor-
den) nam het aantal vaders dat ook daadwerkelijk verlof opnam toe. Een ander aspect van de
verlofregelingen die tot een verschil in gebruik tussen vaders en moeders kan leiden is de 
betaling. In Nederland is duidelijk merkbaar dat ouders, maar vooral mannen, eerder geneigd
zijn hun recht op ouderschapsverlof op te nemen als hun werkgever daar een betaling tegen-
over stelt (Grootscholte et al. 2000). Een ander verschil tussen vaders en moeders doet zich
ook voor in Scandinavische landen. Daar passen moeders hun verlof meer structureel in hun
werkritme in en nemen zij vooral verlof op in de eerste levensjaren, terwijl vaders hun verlof
meer incidenteel opnemen in geval van nood of bijzondere omstandigheden (Näsman 1997).
Hoewel ook in deze landen vrouwen het verlof in veel grotere mate opnemen dan mannen, blijkt
dat bepaalde maatregelen (zoals flexibelere opname, betaling en onoverdraagbaarheid) stimulan-
sen zijn voor vaders om ook hun aandeel te leveren aan zorgtaken (Deven et al. 1997: 37).

Vergeleken met veel andere landen is men in Nederland pas heel laat (sinds 1990) begonnen
met het opstellen van regelingen met betrekking tot ouderschapsverlof. In 1991 heeft dit gere-
sulteerd in de wettelijke Regeling op ouderschapsverlof, die in 1997 nog is verruimd. De hui-
dige regeling is als volgt: het betreft onbetaald verlof van het totale aantal uren van 13 weken
van de contractuele arbeidsduur van de werknemer, per kind. Er mag niet meer dan de helft
van de arbeidsduur per week worden opgenomen. Verder moet de ouder het verlof in de eerste
acht jaar na de geboorte opnemen. In principe zou de verlofperiode aaneengesloten moeten
zijn, maar hier kan in overleg met de werkgever van afgeweken worden. Tenslotte geldt dat
alleen die werknemers recht hebben op ouderschapsverlof die minimaal 1 jaar in dienst zijn
bij hun werkgever. Verschillende bedrijfssectoren hebben de regeling voor ouderschapsverlof
verruimd voor hun werknemers. Zo bestaat er voor gemeenteambtenaren al sinds 1989 een
betaalde verlofregeling en voor de rijksoverheid, de politie, de rechterlijke macht en de meeste
provincies sinds 1994. In een onderzoek naar de CAO-afspraken op het terrein van arbeid en
zorg is gebleken dat slechts enkele van de onderzochte CAO's in een betaling voorzien.
Wellicht wordt dit in de toekomst uitgebreid. Recentelijk heeft het kabinet besloten om werk-
gevers die in CAO-verband of op individueel niveau afspraken maken over betaling van
ouderschapsverlof fiscaal tegemoet te komen. Op dit moment zijn er wel er veel CAO's die de
maximale periode van verlof verlengd hebben. Tenminste 41% van de werknemers buiten de
overheid kunnen rekenen op uitbreiding van de wettelijke regeling (Peters et al. 2000).
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In Nederland maakt net als in veel andere landen lang niet iedere ouder gebruik van het recht
op ouderschapsverlof. In de periode 1990-1999 nam één op de vijf rechthebbenden ouder-
schapsverlof op (Grootscholte et al. 2000: 13). Van de vrouwen nam een veel groter deel ver-
lof op dan van de mannen (resp. 28% en 12%). Toch slaat Nederland wat betreft de verhou-
ding tussen vrouwen en mannen onder degenen die verlof opnemen lang geen slecht figuur in
Europees verband. In alle landen, inclusief de Scandinavische, die door Bruning en Plantenga
zijn vergeleken, is het aandeel mannen onder de verlofgangers aanmerkelijk lager dan in
Nederland (Bruning en Plantenga 1998). Het aantal uren dat vrouwen en mannen in Nederland
opnemen loopt ook niet erg uiteen (mannen gemiddeld 45 voltijdsdagen, en vrouwen 50:
Grootscholte 2000), vergeleken met de voorhoedelanden Finland, Zweden en Denemarken.
Hierbij moet wel in het oog worden gehouden dat de verlofgangers in Nederland tot een selec-
tieve groep behoren, die met name werkzaam zijn bij de overheid. Zij krijgen meestal hun ver-
lof betaald en bovendien is het in deze sector niet ongebruikelijk om in deeltijd te werken.
Bruning en Plantenga hebben ook het gemiddelde aantal verlofgangers gedeeld door het
gemiddelde aantal werkzame personen per jaar en de verkregen cijfers voor de verschillende
landen met elkaar vergeleken. Er blijkt uit dat het opnemen van ouderschapsverlof een margi-
naal verschijnsel is op de Nederlandse arbeidsmarkt, hetgeen vooral komt door de relatief
korte verlofperiode. In andere landen worden werkgevers jaarlijks meer met verlofgangers
geconfronteerd.

Overige regelingen
Behalve kinderopvang en ouderschapsverlof zijn er in de verschillende landen ook nog andere
regelingen om werken en zorgen beter op elkaar af te kunnen stemmen. Het betreft bijvoor-
beeld oplossingen voor onvoorziene omstandigheden. Uit een overzicht van de diverse rege-
lingen om korter of langer te zorgen voor zieken en kinderen blijkt dat Duitsland, Oostenrijk,
Spanje en Zweden een betaalde regeling kennen. De maximale opname varieert sterk. In
Duitsland en Oostenrijk gaat het om 10 dagen per jaar voor elke ouder, in Spanje om 2 dagen
en in Zweden is het mogelijk om per gezin 120 dagen per jaar op te nemen. De andere landen
kennen of geen regeling (Groot-Brittannië, Frankrijk, Luxemburg) of de mogelijkheid om
onbetaald verlof op te nemen (Van Praag en Niphuis-Nell 1997: 123). 

In Nederland is de discussie over diverse vormen van verlof ook in volle gang. Tot voor kort
was er weinig wettelijk geregeld. Het kabinet wil bestaande en nieuwe maatregelen onderbren-
gen in een Wet arbeid en zorg (TK 1998/1999). De voorstellen betreffen behalve het eerder
beschreven ouderschapsverlof, ook zwangerschaps- en bevallingsverlof, bindingsverlof,
kraamverlof, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, langerdurend mantelzorgverlof en ver-
lofsparen. Inmiddels is in het kader van de Wet arbeid en zorg overeenstemming bereikt over
het wettelijke (geclausuleerde) recht op 10 dagen onbetaald zorgverlof per werknemer per jaar,
dat in 2001 zal ingaan. Het voorstel over de mogelijkheid om te sparen voor betaald verlof
moet nog besproken worden in de Tweede Kamer. Werknemers kunnen dan zowel tijd als 
geld sparen als de werkgever dat mogelijk maakt. Verder krijgen ze het recht om maximaal
250 vakantiedagen op te nemen op een later tijdstip. Naast het sparen van vakantiedagen kan
jaarlijks 10% van het loon worden gebruikt voor verlof op een later tijdstip. Naar de mogelijk-
heden voor langdurend zorgverlof wordt momenteel een onderzoek verricht. 

Niet alleen zijn de regelingen ten aanzien van verlof sterk in beweging, ook staat de daginde-
ling in Nederland sinds de tweede helft van de jaren negentig volop in de politieke belangstel-
ling. In 1996 is de Commissie dagindeling ingesteld, die de opdracht kreeg met voorstellen te
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komen "ter verbetering van het overgeorganiseerde bestaan van taakcombineerders". De com-
missie liet diverse studies verrichten en er zijn vele projecten opgezet op lokaal niveau.
Sommige projecten vertonen gelijkenis met initiatieven in andere Europese landen. Zo is in
Italië sinds 1990 een wet van kracht die burgemeesters de bevoegdheid geeft om de opening-
stijden in een stad te coördineren en zijn tal van projecten op dit terrein gestart. Ook in een
aantal Noord-Duitse steden, in Frankrijk en de Scandinavische landen worden projecten op
lokaal niveau gerapporteerd (Boulin en Muckenberger 1999). De belangrijkste bijdrage die dit
type van beleid aan de combinatie van werken en zorgen levert, is ten eerste dat het voorbeel-
den geeft van de manier waarop allerlei tijdsbestedingen beter op elkaar kunnen worden afge-
stemd en ten tweede dat het de cultureel gegroeide tijdschema's ter discussie stelt. Zie voor dit
onderwerp ook paragraaf 7.4. Inmiddels heeft het Nederlandse beleid ten aanzien van de
dagindeling een extra impuls gekregen door de Stimuleringsmaatregel dagindeling. Met de
gelden van deze regeling worden diverse experimenten opgezet op het terrein van bijvoor-
beeld opvang en school, lokaal sociaal beleid en de werk/privé-balans. De stimuleringsmaat-
regel waarborgt in ieder geval de voortgang van het denken over een nieuwe tijdsindeling.

Conclusie
Het overzicht van arbeid-zorgbeleid, het aanbod en gebruik van voorzieningen en de verdeling
van tijd en taken tussen mannen en vrouwen geeft informatie over de positie die Nederland in
Europa inneemt wat betreft de organisatie en verdeling van onbetaalde arbeid. Al in vele andere
publicaties is gewezen op de bijzondere plaats die Nederland inneemt (Knijn en Kremer 1998).
Enerzijds wordt er in Nederland grote waarde toegekend aan arbeidsparticipatie van de vrouw,
anderzijds wordt veel belang gehecht aan het zelf zorgen voor de kinderen. De zorg voor kin-
deren wordt beschouwd als een primaire taak van de ouders, die in de praktijk vooral door de
moeder wordt uitgeoefend. In andere landen (met name de Scandinavische) ligt de nadruk veel
meer op het streven naar evenredige deelname van vrouwen en mannen aan de arbeidsmarkt.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerste jaren na de geboorte van een kind. In die
periode krijgt de zorgtaak van ouders voorrang. In Zuid-Europese landen wordt erg veel waarde
gehecht aan informele hulpbronnen. Het werken van vrouwen is daar meer dan in andere
Europese landen een economische noodzaak. Dit laatste zou ook weleens kunnen gelden voor
grote delen van Ierland en Groot-Brittannië. 

De verschillende visies komen tot uitdrukking in de ontwikkeling van het aanbod en het
gebruik van voorzieningen en de verdeling van taken tussen partners. In Nederland kwam de
overheidsbemoeienis met kinderopvang en ouderschapsverlof vergeleken bij een aantal andere
Europese landen, maar vooral Scandinavische landen laat op gang. Na enige jaren van belang-
rijke beleidsimpulsen op het gebied van arbeid-zorgvoorzieningen heeft Nederland een plaats
boven het gemiddelde in Europa veroverd. Het voorzieningenniveau zoals dat in
Scandinavische landen bestaat heeft Nederland echter nog lang niet bereikt. Het ideale basis-
model is twee in deeltijd werkende en in deeltijd zorgende ouders. Het ouderschapsverlof kan
in deeltijd worden opgenomen en van de kinderopvang maakt maar een deel van de kinderen
(in deeltijd) gebruik. De verdeling van zorgtaken is ook nog steeds tamelijk traditioneel over
de seksen verdeeld, zeker als dit wordt vergeleken met onze noorderburen (voor een soort-
gelijke conclusie ten aanzien van de arbeidstaken, zie §. 7.2). In Scandinavische landen
bestaat een breed stelsel van kinderopvangvoorzieningen, waar het merendeel van de ouders
gebruik van maakt. De zorgverlofregelingen laten voltijdzorg in de eerste jaren van het kind
toe en bieden vervolgens de mogelijkheid om te zorgen in geval van calamiteiten en bijzondere
omstandigheden. De voorzieningen zijn vooral gericht op het mogelijk maken van voltijd-
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arbeid. Desondanks is de verdeling van onbetaalde zorg tussen vrouwen en mannen er niet
evenredig, maar wel aanmerkelijk gelijker dan in Nederland. In zuidelijke landen, net als in
Ierland en Groot-Brittannië overigens, is het minst van alle landen van overheidswege iets
geregeld om de combinatie arbeid en zorg te vergemakkelijken. Een uitzondering daarop zijn
voorschoolse voorzieningen die aan school zijn gelieerd en de wettelijke mogelijkheden om
onbetaald verlof op te nemen. De verdeling van onbetaalde zorg over vrouwen en mannen is
in Italië het meest traditioneel van alle landen waarover gegevens bekend zijn. Een goede
tweede vormt overigens Oostenrijk. In dit land is, net als in Duitsland en België, de overheids-
bemoeienis veel gemengder van karakter. In sommige opzichten is er veel geregeld om arbeid
en zorg te combineren, in andere opzichten nauwelijks of niets.

Behalve verschillen tussen landen zijn er ook zeker overkomsten te melden. De indruk bestaat
zelfs dat er sprake is van een toenemende convergentie in het denken over het combineren van
taken en de verdeling van taken tussen vrouwen en mannen. Deels komt dit tot stand door
Europese richtlijnen, die de verschillende landen die achterblijven ertoe aanzetten om beleid 
te formuleren. Deels komt de convergentie voort uit een algemene culturele tendens van afne-
mende verschillen tussen vrouwen en mannen en een toenemende verantwoordelijkheid van
de overheid om dit mogelijk te maken. Convergentiepatronen niettegenstaande staken vrou-
wen begin jaren negentig in alle Europese landen nog beduidend meer tijd in huishoudelijke
en zorgtaken dan mannen. 

7.4 Tijdsordening: ritmes van de dag en de week
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de ordening van de tijd over de dag en de week. Beleid
dat nadrukkelijk de intentie heeft om de tijd te ordenen, zoals er ook een ruimtelijke-ordening-
beleid is, is er eigenlijk niet in Nederland (Van den Broek 1999). In de jaren tachtig is wel op
een dergelijk beleid gezinspeeld (Knulst 1984; Van Idenburg 1985; Beckers 1988), maar tot
meer dan eerste gedachtevormingen heeft dat niet geleid. De instelling van een Stuurgroep
Dagindeling zou een eerste stap kunnen zijn op weg naar een dergelijk tijdsbeleid, maar de
stuurgroep komt pas over enige tijd met haar eindaanbevelingen. Voorlopig ondervindt de
tijdsordening vooral invloed vanuit het sectorale beleid, zoals beleid op het terrein van
arbeids-, school- of winkeltijden. 
Op Europees niveau is er evenmin sprake van een tijdsbeleid. Ook hier geldt dat daar, in een
grijs en minder grijs verleden, weleens aanzetten of suggesties toe zijn gedaan (Du Roy et al.
1990; Gershuny 1995), maar dat deze niet hebben geleid tot een sectoroverstijgend tijdsbeleid.
De belangrijkste inmenging van 'Europa' in de tijdsordening betreft de bemoeienis met de
gelijkschakeling van de klokken, zoals in zomer- en wintertijd.
Het ontbreken van een sectoroverstijgend tijdsbeleid staat veranderingen in de tijdsordening
echter geenszins in de weg. De ordening van de tijd staat onder invloed van veranderings-
processen zoals de globalisering, de veranderende stand van de techniek, de individualisering
van de cultuur, de emancipatie van de vrouw, en de verschuiving van een industriële massa-
productie naar een flexibele diensteneconomie. In een miraculeus en nooit zo bedoeld samen-
spel van krachten lijken vorengenoemde factoren de bestaande, landspecifieke tijdsordeningen
te ondergraven. Wie na een langdurig verblijf in New York gewend is geraakt aan middernach-
telijk boodschappen doen, verbaast zich over de beperkte openingstijden van winkels in
Nederland. Moderne productieprocessen en ongeduldige consumenten eisen dat ieder product
op ieder moment leverbaar is. Individualisering van de cultuur, gekoppeld aan een toenemende
schaarste aan tijd onder andere als gevolg van de gestegen arbeidsparticipatie van de vrouw,
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doet de waardering voor van bovenaf opgelegde tijdsindelingen afnemen ten gunste van het
vermogen om zelf te kunnen bepalen wat men wanneer doet. Technologische hulpmiddelen als
de video, de magnetron of de pc (thuiswerken) bieden in toenemende mate mogelijkheden om
de tijd meer naar de eigen hand te zetten.
In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre de Nederlandse tijdsordening afwijkt van die in
andere landen. De ideale bron hiervoor vormt een tijdbudgetonderzoek, maar zoals gezegd
zijn recente tijdbudgetonderzoeken niet voorhanden. Het beschikbare materiaal is noodzakelij-
kerwijs grofmazig. Achtereenvolgens komen aan de orde: arbeidstijden, winkeltijden, school-
tijden, en televisietijden. Met de tijdstippen van televisiekijken wordt tegelijk enig inzicht ver-
worven in een van de belangrijkste maatschappelijke ritmes, namelijk het slaap/waakritme
ofwel de wisselingen van dag en nacht. Tot slot wordt nog ingegaan op het vermogen van
mensen om zelf hun tijd in te delen ('zeggenschap over tijd').

Arbeidstijdstippen
Zonder veel overdrijving kunnen de jaren tachtig en negentig worden getypeerd als de decen-
nia van de flexibilisering. In het kielzog van de deregulerings- en flexibiliseringsdrang moest
ook de standaard 40-urige, 5-daagse werkweek het ontgelden (Hinrichs et al. 1991; Boulin
1993; Garhammer 1999). 'Onregelmatig' werk op 'afwijkende' tijden gold als een van de 
wijzen waarop de flexibiliteit van de organisatie kon worden vergroot (verg. Delsen 1997). In
Nederland heeft die drang naar flexibiliteit in de arbeidstijd zijn beslag gekregen in de
Arbeidstijdenwet van 1996. In die wet werd de zaterdag formeel4 weer tot gewone werkdag
uitgeroepen, vielen de avonden niet langer buiten het normale arbeidspatroon en werden de
mogelijkheden voor zondag- en nachtwerk verruimd. In tabel 7.8 is weergegeven hoe
Nederland zich tot de andere Europese landen verhoudt in termen van avond-, nacht- en week-
eindwerk. De cijfers komen uit de Europese Labour Force Surveys. Van deze cijfers is bekend
dat ze een geflatteerd beeld geven van de mate van spreiding van arbeidstijden over de dag en
de week (Breedveld 1999b). Om die reden moet meer waarde worden gehecht aan de verhou-
dingen tussen de landen en aan de ontwikkeling in de tijd dan aan de absolute cijfers op enig
moment in de tijd.
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Tabel 7.8 Percentage van de werkenden met ploegendienst, avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk in EG-landen, 
1997, ontwikkelingen 1993-1997 (in toe-/afnamepercentage 1993-1997) 

1997a 1993-1997b

ploegen- ploegen-
-dienst avond nacht zaterdag zondag indexd -dienst avond nacht zaterdag zondag

Nederland 8 27 11 42 25 79 0,2 1,3 0,4 2,5 2,3

overig West- en 
Midden-Europa

België 16 34 14 40 25 88 0,2 –0,2 –0,4 0,1 1,2
Duitsland 12 32 13 41 23 84 0,4 4,0 –1,0 3,6 2,0
Frankrijk 8 34 15 53 29 100 0,7 1,0 0,3 0,2 1,8
Ierland 14 35 21 60 36 120 0,2 –3,0 –1,5 –0,7 –0,6
Luxemburg 12 27 13 42 23 81 –5,1 0,6 –0,9 2,6 0,7
Oostenrijk 21 30 18 47 27 97 . . . . .
Verenigd Koninkrijk 18 57 24 65 45 151 1,4 1,8 –0,4 1,9 2,4

Noord-Europa
Denemarken 9 39 15 47 37 107 –0,5 –1,1 –1,6 –2,6 0,1
Finland 23 50 20 40 29 113 . . . . .
Zweden 27 42 14 41 36 104 . . . . .

Zuid Europa
Griekenland 11 65 14 64 33 128 0,5 2,5 0,2 0,8 0,0
Italië 18 29 13 62 22 91 –0,2 1,5 0,8 –0,8 0,7
Portugal 7 1 1 38 16 –0,3 0,3 –0,1 4,5 2,3
Spanje 7 . 11 42 19 1,0 . 1,4 –0,7 1,3

EU-gemiddeldec 13 37 15 51 28 100 0,5 2,0 0,0 1,4 1,8
a In alle gevallen: percentage dat daar 'soms' of 'vaak/regelmatig' mee te maken heeft.
b Toe-/afname van het percentage ten opzichte van 1993.
c 1997 over alle landen, verschil 1993-1997 over de twaalf landen met twee meetmomenten.
d Berekening: geïndiceerde afwijking van ieder land ten opzichte van het Europese gemiddelde voor vier verschillende indicatoren

(avond-, nacht-, zaterdag- en weekeindwerk), en daarvan het gemiddelde.

Bron: Eurostat (LFS '93, '97)

Nederland blijkt ten aanzien van alle vijf de onderscheiden indicatoren in 1997 onder het
Europese gemiddelde te scoren. Met de mate waarin avond-, nacht- en weekeindwerk voor-
komt valt het in Nederland dus wel mee (verg. Smulders en Klein Hesselink 1997). Van de
Europese landen valt het Verenigd Koninkrijk op als het land dat als enige op alle indicatoren
boven het Europese gemiddelde zit. Verder zit een aantal landen (Ierland, Finland, Grieken-
land) een aantal malen duidelijk boven het gemiddelde, en een aantal andere landen
(Duitsland, België, Luxemburg) blijft op meer dan één aspect ruim onder het gemiddelde.
Veelal zijn de posities echter ambigu. Om die reden is voor 1997 in een index weergegeven in
welke mate een land op de aspecten avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk afwijkt van het
Europese gemiddelde.5 Nederland blijkt op deze index het laagst te scoren (79), het Verenigd
Koninkrijk het hoogst (151). Ook relatief arme landen als Ierland (120) en Griekenland (128)
scoren hoog. De zogenoemde Rijnlandse landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg,
Oostenrijk) scoren laag (Frankrijk 100, Oostenrijk 97, rest 81-88). Naar avond-, nacht- en
weekeindwerk gemeten zou ook Italië (91) tot de Rijnlandse landen gerekend moeten worden.
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De noordelijke, 'sociaal-democratische' landen scoren iets hoger dan de Rijnlandse landen
maar lager dan het liberale Verenigd Koninkrijk.6
Tussen 1993 en 1997 is er, over de twaalf landen waarvoor op beide meetmomenten informatie
beschikbaar was, sprake geweest van een (lichte) toename van werken in ploegendiensten, in
de avonden en in de weekeinden. Alleen het nachtwerk laat geen toe- of afname zien. Hoewel
Nederland in 1997 nog altijd weinig 'flexibel' was, kende het over de periode 1993-1997 wel
bovengemiddelde groeipercentages bij het nachtwerk en bij beide vormen van weekeindwerk.
Ook Duitsland en Portugal kenden op een aantal indicatoren hoge groeipercentages (Duitsland
bij het zaterdag- en avondwerk, Portugal bij het werken op beide weekeinddagen). Aangezien
beide landen, net als Nederland trouwens, in 1997 in de achterhoede zaten van het flexibel
werken, duidt dit op enige internationale convergentie. Ook de dalingen bij bovengemiddeld
flexibele landen als Ierland en Denemarken wijzen hier enigszins op. De bovengemiddelde
toenamen bij flexkampioen Verenigd Koninkrijk van zowel het ploegenwerk als het werken op
beide weekeinddagen wijzen daartegen niet op het naar elkaar toegroeien van de diverse
Europese tijdsordeningen. Verhoudingsgewijs zijn de veranderingen echter niet spectaculair.

Winkeltijden
In het wetsvoorstel voor een nieuwe Winkeltijdenwet werd geconstateerd dat "Nederland bin-
nen de Europese Unie het land met verreweg de meest restrictieve mogelijkheden tot openstel-
ling van winkels is" (EZ 1995: 4). Jaren van politiek soebatten hadden tot dan toe weinig meer
opgeleverd dan een verruiming van de openingstijden met 3 uur per week, in 1993. Verder
leken de verordeningen rondom de winkeltijden zoals neergelegd in de Winkelsluitingswet
van 1951 ook in de dynamische jaren negentig nog onverkort van kracht. 
Met de Winkeltijdenwet van 1996 werden de winkeltijden echter danig verruimd. Nederland
vormde met dit verruimingsbeleid internationaal gezien geenszins een uitzondering. Begin
jaren negentig bepleitte de Europese Stichting tot Verbetering van Woon- en Leefomstandig-
heden al een verruiming van keuzemogelijkheden in de tijd (Du Roy et al. 1990). Landen die
in de jaren negentig hun winkeltijdenwetgeving hebben herzien, zijn onder andere Finland,
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Kajalo 2000). In Finland werd in 1990
voor het eerst op beperkte schaal zondagopenstelling van winkels ingevoerd. Bij latere wets-
wijzigingen werden de mogelijkheden tot zondagopenstelling verruimd en werden de openings-
tijden op doordeweekse dagen verlengd (nu 7-21 uur, zaterdag 7-18 uur). In Denemarken ble-
ven de winkels na 1994 ook op zondag gesloten, maar werden de openingstijden verlengd tot
20 uur op doordeweekse dagen en tot 14 uur op zaterdag. In het Verenigd Koninkrijk werden
met de Sunday trading act van 1994 de mogelijkheden voor zondagopenstelling danig ver-
ruimd. Op doordeweekse dagen zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk (formeel) tot 20 uur
open, en één dag per week tot 21 uur. In Duitsland werd in november 1996 bepaald dat win-
kels voortaan op doordeweekse dagen tot 20 uur open mochten blijven (was 18.30 uur) en op
zaterdag tot 16 uur (was: 14 uur). Zondagopenstelling bleef echter beperkt tot bakkerijen.
Frappant aan deze opsomming van landen is dat alle binnen Europa tot de hekkensluiters
behoorden wat betreft openstelling van winkels. Op een ranglijst die door het EIM was opge-
steld en die onder andere was opgenomen in het wetsvoorstel Winkeltijdenwet stond
Nederland in 1994 op plaats 15 (de laatste), Duitsland op 14, Finland 13 en Denemarken 12.
Alleen het Verenigd Koninkrijk noteerde een aantal treetjes hoger (8). Bovenaan de lijst ston-
den de landen waar de winkeltijden al sinds jaar en dag zijn vrijgegeven: Zweden, Ierland,
Frankrijk, Spanje en Griekenland. De veranderingen in de winkeltijden in Europa kunnen
daarmee worden getypeerd als een inhaalslag van achtergebleven landen richting een pan-
Europees model van ruime openstelling van winkels (verg. Garhammer 1999: 455-462).
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Geleidelijk verdwijnen de restricties uit het Europese winkeltijdenbeleid, en daarmee de lokale
tradities. Op nationaal niveau leidt dit tot een minder dwingend keurslijf ten aanzien van de
tijdstippen waarop winkels geopend mogen zijn, en daarmee tot divergentie in de winkeltijden;
op internationaal niveau is er sprake van convergentie van winkeltijdenregimes. 
Overigens moet bedacht worden dat het hier gaat om een beleidsmatige convergentie. In hoe-
verre verruiming van winkeltijden ook gevolgen heeft voor de tijdstippen waarop burgers win-
kelen of boodschappen doen, valt bij gebrek aan de daarvoor benodigde gegevens niet te
onderzoeken. Wel is een en ander bekend over de gevolgen voor de openstelling van de winkels.
De uitkomsten van deze onderzoeken zijn echter niet eenduidig. Uit onderzoek van de
Europese Commissie blijkt dat winkels in landen met vrijgegeven winkeltijden niet of nauwe-
lijks langer open zijn dan winkels in landen waar winkeltijden wel wettelijk zijn geregeld 
(EZ 1995: 5). Kajalo (1997) vond soortgelijke bevindingen voor Zweden, maar constateerde
tevens dat het percentage winkels met zondagopenstelling in Zweden tussen 1974 en 1989
belangrijk was gestegen. Tevens constateerde hij, over grofweg dezelfde periode, voor de
Verenigde Staten een toename van de gemiddelde openstellingsduur van supermarkten met 
26 uur (van 82 uur in 1975 tot 108 uur in 1990), een verdubbeling van het aandeel winkels
met zondagopenstelling en een verviervoudiging van het aandeel 24-uurswinkels.
Niettegenstaande deze indrukwekkende cijfers blijkt het "ook in Boston en New York 's nachts
echt erg rustig te zijn" (Amerikaanse supermarktmanager geciteerd in Rijntjes en Oren 1997). 

Schooltijden
Onderwijs is in de meeste ontwikkelde landen een collectieve aangelegenheid: kinderen van
gelijke leeftijd worden bij elkaar gezet om klassikaal onderwezen te worden. In tabel 7.9 is
weergegeven hoe, in de eerste helft van de jaren negentig, de lestijden binnen het primair
onderwijs in de verschillende EU-landen in de tijd zijn georganiseerd.

Nederlandse 9 jaar oude scholieren blijken, naar verhouding met leeftijdgenoten in andere
Europese landen, vrij lang op school te zitten (zie ook Van Kessel 1999). Tegenover een
Europees gemiddeld aantal lesuren per jaar van 837 gaan Nederlandse scholieren 1000 uur per
jaar naar school. Die lange lestijd blijkt daarbij het product van enerzijds een relatief groot
aantal lesuren per week, en anderzijds een relatief gering aantal vakantieweken. Van alle in de
tabel opgenomen landen hebben Nederlandse kinderen, met Deense kinderen, het minste aan-
tal vakantieweken. Alleen Luxemburgse en Italiaanse kinderen maken daarbij per schoolweek
meer lesuren.7
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Tabel 7.9 Lesuren en lestijden in het primair onderwijs in EU-landen, 9 jaar oude scholieren, eerste helft jaren negentig
lesuren lesuren in vakantie-

per jaar1 schoolweek1 wekena1 schooldagen2 ochtend2 middag2

Nederland 1.000 25,0 12 ma-vr, wo mid vrij 08.30-12.00 13.15-15.30

overig West- en Midden-Europa
België (Vlaanderen) 849 23,3 16 ma-vr, wo mid vrij 08.30-12.00 13.30-15.00
Duitsland 705 18,8 14 5-6 dagen / week 08.00-12.30 –
Frankrijk 822 23,5 17 ma,di,do,vr/wo,zab 08.30-11.30 13.30-16.30
Ierland 854 23,3 16 Ma-vr 09.00-12.00 13.00-15.30
Luxemburg 936 26,5 16 ma-za, 9 dagdelen 08.00-11.45 14.00-15.45c

Oostenrijk . . . ma-vr 08.00-12.30 –
Verenigd Koninkrijk 893 23,5 13 ma-vr 09.00-12.00 13.00-15.30

Noord-Europa
Denemarken 660 16,5d 12 ma-vr 08.00-15.00 08.00-15.00
Finland . . . ma-vr . .
Zweden . . . ma-vr . .

Zuid-Europa
Griekenland 761 21,8 17 ma-vr 08.30-13.00 –
Italië 969 25,5 14 ma-zae 08.00-12.30 –
Portugal 787 22,5 18 ma-vr 09.00-15.00 09.00-15.00
Spanje 810 22,5 17 ma-vr 09.00-12.00 15.00-17.00

gemiddelde 837 15,5
a Incl. feestdagen.
b Auteurs spreken van hele of halve vrije woensdag, en afnemende gewoonte om op zaterdag les te geven.
c Alleen op maandag, woensdag, vrijdag.
d Lesuren nemen toe naarmate kind ouder wordt.
e Auteurs beschrijven dat ook een systeem voorkomt van vijfdaagse schoolweken, van 08.00-12.30 en van 14.00-16.30 uur.

1) Bron: Glorieux en Kermarrec (1994) (lesuren per jaar/week vakantieweken);
2) Bron: Meijvogel en Petrie (1996) (schooldagen ochtend/middag)

Ten aanzien van de verdeling van lestijd over de dag en de week blijken er nogal wat overeen-
komsten te bestaan tussen de diverse landen. In de meeste landen zijn de lesdagen geconcen-
treerd in de maandag-vrijdagperiode. Op zondag wordt in geen enkel Europees land les gegeven,
wel is er een beperkt aantal landen met lessen op zaterdag(morgen). Als er in de reeks van les-
dagen een dag minder les wordt gegeven, is dat vaak de woensdag (zie Nederland, België,
Frankrijk). In alle landen wordt 's morgens lesgegeven. Ochtend-lessen beginnen in Europa
meestal tussen 8.00 en 9.00 uur, en eindigen in het tijdvak 11.30-12.30. In sommige landen,
zoals Duitsland, Griekenland, Italië en Oostenrijk wordt 's middags geen les meer gegeven.
In Luxemburg geeft men de ene dag 's ochtends en 's middags les, en de andere dag alleen 
's ochtends. Waar er 's middags les wordt gegeven is dat vaak van 13.00 tot 15.00/15.30 uur.
Alleen in Frankrijk en Spanje gaat men 's middags langer door, maar daar zijn de lunchtijden
ook het langst. Het komt nergens voor dat er 's middags gedurende meer dan 2,5 uur (incl.
pauzes) les wordt gegeven.
In diverse landen zijn projecten opgezet om de lestijden aan te passen aan veranderende
omstandigheden (Meijvogel en Petrie 1996). Zo kent men in de Verenigde Staten het year-round
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education-systeem en in Frankrijk de projecten rondom l'Amenagement des rythmes de vie de
l'enfant. In Duitsland, in Hamburg, probeert men school en opvang meer in elkaar over te
laten lopen via het Cooperationsvertrag, een samenwerkingsverdrag tussen onderwijs- en
opvanginstellingen (Breedveld 1999b). Laatstgenoemde voorbeelden geven aan dat er binnen
de ordening van de schooltijden (beperkt) ruimte bestaat voor verandering. In Nederland werd
die ruimte recentelijk vooral gezocht in de mogelijkheid van een vierdaagse lesweek, al dan
niet gecombineerd met buiten- en naschoolse opvangvormen (Stuurgroep dagindeling 1999).
De logica van de tijdsordening suggereert daarbij dat, zo een vierdaagse lesweek er ooit komt,
een collectieve lesvrije vrijdag meer voor de hand ligt dan een geïndividualiseerd patroon van
door de week verspreide vrije dagen.

Televisie
Televisie is een krachtig medium. In de ontwikkelde landen heeft bijna iedereen televisie, en
niet zelden wordt het sociale leven afgestemd op wat er op een bepaald tijdstip op tv is.
Televisie is daarmee, naast de tijdstippen van arbeid, school en detailhandel, een belangrijke
Zeitgeber8 van het sociale leven. Gegevens over de tijdstippen van televisiekijken vertellen
indirect ook iets over slaap/waakritmes. In tabel 7.10 is weergegeven hoe het televisiekijken in
1998 in de landen van de EU verloopt op een doordeweekse dag. Ter vergelijking zijn in de
tabel ook de gegevens uit de Verenigde Staten opgenomen. 

Tabel 7.10 Participatiegraad in televisiekijken op diverse tijdstippen van een doordeweekse dag, in EU-landen en in de 
Verenigde Staten, 1998

ochtendpiek ochtenddal lunchpiek middagdal avondpiek 
(07 uur)a (10 uur)a (12-13 uur)a (14 uur)a 16 uurb 18 uurb (20-22 uur)a 24 uurb 02 uurb

Verenigde Staten 12 11 16 15 21 33 53 35 8
Nederland 4 5 5 4 10 22 41 16 3

overig West- en Midden-Europa
België Wallonië 3 4 20 13 13 26 45 12 2
België Vlaanderen 2 2 13 10 12 20 46 15 3
Duitsland 3 5 9 10 14 27 45 9 2
Frankrijk 4 3 26 13 9 23 46 4 1
Ierland 4 4 10 9 11 30 43 15 4
Luxemburg 2 1 3 3 3 10 41 – –
Oostenrijk 3 3 7 6 8 17 36 9 2
Verenigd Koninkrijk 8 7 15 12 21 38 48 9 3

Noord-Europa
Denemarken 4 3 3 5 7 20 44 14 3
Finland 7 3 3 5 8 24 37 8 1
Zweden 4 3 4 5 8 22 41 10 3

Zuid-Europa
Griekenland 3 8 11 19 20 22 37 18 4
Italië 7 4 30 19 12 22 46 7 0
Portugal 2 3 19 9 8 16 39 18 4
Spanje 3 3 11 25 27 19 44 30 7

a De piektijden verschillen licht van land tot land. De aangegeven tijdstippen geven een indicatie van het tijdstip waarop in de meeste
Europese landen sprake is van een piek of een dal in het tv-kijken.

b Participatiegraad op dat specifieke tijdstip.

Bron: IP (1999)
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Uit tabel 7.10 valt af te lezen dat Europeanen minder televisiekijken dan mensen in de
Verenigde Staten. Op vrijwel ieder moment van de dag kijken er in de Verenigde Staten meer
mensen televisie dan in welk Europees land dan ook. In de VS kijkt, op het piekmoment van
de avond, 53% van de personen televisie. In Europa ligt dat percentage gemiddeld 11% lager.
Onbekend is of die 53% ook geconcentreerd televisie kijkt: vaak zal de tv aan staan als 'achter-
grond'. Om 12 uur 's nachts kijkt 35% van de Amerikanen nog televisie. Om 2 uur 's nachts is
dat aandeel gedaald tot 8%. Klaarblijkelijk kijkt ook de gemiddelde Amerikaan geen 24 uur
per dag televisie .
Van de Europese landen nadert het Verenigd Koninkrijk de Amerikaanse situatie het meest. De
hele dag door kijkt een naar Europese maatstaven groot aandeel Engelsen televisie.
Belangrijkste onderscheid met de Amerikanen is echter dat de Engelsen om 24 uur hun televisie
wel massaal hebben uitgezet, massaler zelfs dan in veel andere Europese landen.
De opmerking dat Amerikanen en Engelsen het meeste televisiekijken behoeft één nuancering,
en die betreft de positie van middagtelevisie in Zuid-Europese landen. In de meeste Zuid-
Europese landen kent het televisiekijken een duidelijke piek rond het middaguur, tussen 12.00
en 14.00 uur (Spanje tussen 14.00 en 16.00 uur). Op die uren kijken er dan naar verhouding
meer mensen televisie dan in de VS of in het Verenigd Koninkrijk. De daling die daarna (met
uitzondering van Griekenland) weer inzet, toont aan dat het hier veelal om een rust- of pauze-
moment handelt tussen twee bedrijvige periodes in. Ten aanzien van deze 'siëstapiek' blijkt
Zuid-Europa trouwens al bij onze zuiderburen te beginnen.
Voor de resterende landen (de Scandinavische landen, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk,
Nederland en Ierland) is het patroon vergelijkbaar. Van deze landen kijkt alleen in Finland om
6.00 uur meer dan 2% van de bevolking televisie (3% om precies te zijn; in de rest van
Europa kijken alleen de inwoners van het Verenigd Koninkrijk om 6.00 uur 's ochtends meer
televisie: 5%). 's Ochtends is er – meestal rond 7 uur – een klein ontbijtpiekje in het tv-kijken.
De rest van de dag staat de televisie meestal uit. Pas vanaf een uur of vier begint het tv-kijken
snel toe te nemen. Om 18.00 uur kijkt zo'n 20%-30% van de burgers televisie. In de uren die
daarop volgen neemt het tv-kijken verder toe, tot het tussen 20.00 en 22.00 uur zijn piek
beleeft. Na 22.00 uur begint het tv-kijken aan een snelle duikvlucht. Om 24.00 uur kijkt zel-
den meer dan 15% televisie. Om 2.00 uur kijkt in geen van de landen meer dan 4% van de
bevolking televisie (in de andere Europese landen is dat alleen in Spanje meer, 7%).
Nederland neemt in dit patroon geen uitzonderlijke positie in. Hooguit valt op dat Nederlanders
wat betreft midder-nachtelijke tv tot de kopgroep van Europa behoort. 

Zeggenschap over tijd
Het vermogen om de tijd zelf te kunnen indelen geldt als een belangrijke moderne verworven-
heid, die aansluit bij processen van individualisering. Flexibilisering van arbeidstijden en ver-
ruiming van winkeltijden leiden tot een ruimer aanbod van mogelijkheden en komen daarmee
tegemoet aan de behoefte aan 'tijdsoevereiniteit'. Desalniettemin mag noch het een noch het
ander met toenemende individuele zeggenschap over tijd worden vereenzelvigd (Elchardus
1996). In een situatie van terugtredende overheden en afkalvende vakbondsmacht wordt de
vormgeving van de arbeidstijd in toenemende mate een individuele aangelegenheid, of anders
een aangelegenheid van huishoudens (Beck 1992). Werknemers met een sterke positie op de
arbeidsmarkt plukken daarvan de vruchten en genieten een grote mate van vrijheid in het inde-
len van hun tijd. Minder gefortuneerden lopen echter het risico tot speelbal te worden van de
24-uurseconomie, en hun dagindeling te moeten aanpassen aan de grillen van verwende con-
sumenten. In tabel 7.11 is aangegeven hoe het in de diverse landen is gesteld met de zeggen-
schap over de arbeidstijd.
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Tabel 7.11 Drie aspecten van zeggenschap over arbeidstijd onder werknemers in EU-landen, en verschillen dienaangaande 
tussen personen in hogere en lagere functies en tussen mannen en vrouwen, 1996

% werknemers met verschilde verschilde

zeggenschap hogere-lagere functies man-vrouw 
begin/- vakantie-

eindtijdad dagenb pauzec index hoog laag bèta man vrouw bèta

Nederland 30 68 55 121 1,8 1,2 0,31 1,7 1,4 0,15

overig West- en Midden-Europa
België 16 64 49 93 1,4 1,2 0,09 1,4 1,2 0,09
Duitsland (West) 23 43 44 88 1,5 0,9 0,29 1,3 1,1 (0,06)
Duitsland (Oost) 19 32 35 69 1,1 0,9 0,11 1,1 0,9 0,13
Frankrijk 20 45 70 99 1,6 1,3 0,16 1,6 1,3 0,11
Ierland 13 54 58 88 1,4 1,3 (0,02) 1,5 1,2 0,14
Luxemburg 17 51 68 98 1,6 1,5 (0,04) 1,7 1,4 0,12
Oostenrijk 19 59 49 95 1,5 1,3 0,09 1,4 1,4 (0,01)
Verenigd Koninkrijk 30 74 63 129 1,8 1,6 0,12 1,9 1,4 0,23

Noord-Europa
Denemarken 18 66 69 109 1,7 1,5 0,12 1,8 1,4 0,22
Finland 15 40 62 84 1,4 1,1 0,17 1,5 1,1 0,17
Zweden 26 59 66 115 1,7 1,6 (0,02) 1,9 1,5 0,19

Zuid-Europa
Griekenland 7 39 48 63 1,1 0,9 (0,10) 1,0 1,0 (0,01)
Italië 15 54 72 99 1,7 1,5 0,15 1,7 1,5 0,14
Portugal 16 49 73 98 1,6 1,4 (0,07) 1,6 1,4 0,10
Spanje 15 38 54 78 1,2 1,2 (0,01) 1,1 1,2 (0,04)

EU-gemiddelde 22 52 58 100 1,5 1,3 0,13 1,5 1,3 0,12
a Letterlijke vraag: 'heeft u elke dag vaste begin- en eindtijden?' (ja/neen, vermeld: % neen).
b Letterlijke vraag: 'bent u vrij om te besluiten wanneer u vakantie- of verlofdagen opneemt?' (ja/neen, vermeld: % ja).
c Letterlijke vraag: 'bent u vrij om uw pauze te nemen wanneer u wilt?' (ja/neen, vermeld: % ja).
d Excl. ploegenwerkers, omdat daar de betekenis van de notie van vaste werktijden ambigu is.
e Somscore op alle drie de indicatoren, waarde 0-3 (resp. geen zeggenschap-overal zeggenschap). Cijfers gecorrigeerd voor de

invloed van sekse, functieniveau en leeftijd (uitkomst MCA-analyse). Bèta's tussen haakjes zijn niet significant op p < 0,05-niveau.

Bron: European Foundation for Working and Living Conditions (ESWC '96)

Uit de tabel blijkt dat 22% van de ondervraagde werknemers zonder ploegenwerk niet iedere
dag op precies hetzelfde tijdstip hoeft te beginnen. Dit feit is geïnterpreteerd als een uiting van
zeggenschap over arbeidstijd (zie ook noot 12 verderop in de tekst). Verder gaf 52% van de
ondervraagden aan zelf te kunnen bepalen wanneer men op vakantie ging, en gaf 58% aan zelf
te kunnen bepalen wanneer men pauze nam. 
Om de onderlinge vergelijking te vergemakkelijken is voor deze drie vormen van zeggenschap
over arbeidstijd een index samengesteld, op vergelijkbare wijze als dat gebeurde bij het werken
tijdens de avond, de nacht en in het weekeinde (tabel 7.8). Uit deze index blijkt dat Nederland
samen met landen als Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op de genoemde
aspecten van zeggenschap over arbeidstijd boven het Europese gemiddelde scoort. Landen
waar werkenden beduidend minder zeggenschap over hun arbeidstijd genieten, zijn de Zuid-
Europese landen Griekenland en Spanje, en het voormalige Oost-Duitsland.9
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In diverse onderzoeken is vastgesteld dat hoger opgeleiden (of personen in hogere functies)
meer zeggenschap over hun arbeidstijd genieten dan lager opgeleiden (Elchardus 1996;
Garhammer 1995; Breedveld 1999b). Dit onderscheid tussen personen in hogere en in lagere
functies wordt in dit onderzoek bevestigd. Hiertoe werd, voor werknemers zonder ploegen-
dienst (zie hiervoor), de score op de drie genoemde zeggenschapsindicatoren opgeteld, daar-
mee een 'zeggenschapsschaal' construerend variërend van 0 (geen zeggenschap) tot 3 (zeggen-
schap op alle drie de indicatoren). Op basis van deze schaal blijkt dat, op Spanje na, in alle
Europese landen geldt dat werknemers (die niet in ploegendienst werken) in hogere functies
minder vast zitten aan hun werktijden en over meer speelruimte beschikken bij het vaststellen
van hun vakanties en pauzes dan werknemers zonder ploegendiensten in lagere functies (ver-
schil significant in 10 van de 16 onderzochte landen). Dit onderscheid tussen werkenden in
hogere en lagere functies doet zich het sterkst voor in Nederland en in West-Duitsland. In
Nederland komt dit vooral doordat personen in hogere functies ten opzichte van het Europese
gemiddelde gunstig scoren op de mate van zeggenschap over de arbeidstijden, in Duitsland
doordat personen in lagere functies op dezelfde schaal vrij ongunstig scoren. Van de sociaal-
democratische Scandinavische landen is er alleen bij Zweden sprake van een relatief gelijk-
waardige positie van personen in hogere en in lagere functies. Geringe verschillen tussen per-
sonen in hogere en lagere functies wat betreft zeggenschap over arbeidstijden doen zich verder
voor in Ierland, Luxemburg en Spanje. In het liberale Verenigd Koninkrijk wijken de verschil-
len in mate van zeggenschap tussen personen in hogere en lagere functies niet veel af van het
Europese gemiddelde.
Op basis van dezelfde zeggenschapsschaal blijken mannen in 12 van de 16 Europese landen
over meer zeggenschap over hun arbeidstijden te beschikken (naar eigen zeggen) dan vrouwen.
Alleen in Spanje beschikken vrouwen naar eigen zeggen over meer zeggenschap over hun
arbeidstijden dan mannen, maar dit verschil is niet significant. Het verschil in zeggenschap
tussen mannen en vrouwen ligt in Nederland iets boven het Europese gemiddelde. Vergelijkbaar
met de verschillen naar functieniveau valt hierbij aan te tekenen dat zowel Nederlandse man-
nen als Nederlandse vrouwen wat betreft zeggenschap over arbeidstijden boven het Europese
gemiddelde zitten. Relatief grote sekseverschillen doen zich ook voor in het Verenigd
Koninkrijk en – verrassend – in de sociaal-democratische Scandinavische landen. Met uitzon-
dering van de situatie in Finland geldt voor al deze landen hetzelfde als voor Nederland,
namelijk dat relatief grote sekseongelijkheid gekoppeld wordt aan ten opzichte van andere lan-
den vrij gunstige uitgangsposities voor beide seksen.

Conclusie
In de ordening van tijd over de dag en de week toont Nederland zich een laatbloeier. Enerzijds
liep Nederland niet voorop met de winkeltijden en loopt het nog altijd niet voorop met de
mate van spreiding van arbeid over de avonden, nachten en weekeinden. Anderzijds zijn de
winkeltijden inmiddels danig verruimd en zijn de Nederlandse groeicijfers voor nacht- en
weekeindwerk over de periode 1993-1997 bovengemiddeld. Niettegenstaande aanwijsbare 
verschillen tussen werkenden in hogere en lagere functies en tussen mannen en vrouwen,
genieten Nederlandse werknemers in vergelijking met werknemers in andere Europese landen
een bovengemiddelde mate van zeggenschap over de arbeidstijden. Ten aanzien van school-
en televisietijden neemt Nederland, zeker in Noord-Europees perspectief, geen uitzonderlijke
positie in. Hooguit valt op dat een relatief groot deel van de Nederlanders om 24.00 uur nog
televisiekijkt. Nachtdieren zijn de Nederlanders echter niet: om 2.00 uur is het aandeel 
tv-kijkers gedaald tot 3%. 
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Van de andere landen valt vooral de positie van het Verenigd Koninkrijk op. Van alle Europese
landen wordt er in het Verenigd Koninkrijk het meest in de avonden, nachten en weekeinden
gewerkt, en lijkt het patroon van televisiekijken het meest op dat in de Verenigde Staten. Wat
betreft winkeltijden was het Verenigd Koninkrijk geen toonbeeld van deregulering, maar hier
is inmiddels verandering in gekomen. 
Ten aanzien van de andere landen is soms een Noord-Zuidindeling te herkennen. In zuidelijke
landen wordt er rond het middaguur meer televisiegekeken, hetgeen gezien kan worden als
een aanwijzing voor een langduriger pauzemoment tussen ochtend en namiddag (de 'siësta').
Een ander Noord-Zuidverschil betreft de winkeltijden, die in noordelijke landen van oudsher
meer gereguleerd waren dan in zuidelijke landen. Al te strikt moet men die indeling echter niet
zien. In Zweden werden de winkeltijden al in 1972 vrijgegeven, in Finland is het beduidend
slechter gesteld met de zeggenschap over arbeidstijden dan in Denemarken en Zweden, en in
Zuid-Europa zijn er nogal wat verschillen tussen vooral Italië en de andere Zuid-Europese 
landen.
Voorzover de data conclusies toelieten, lijkt zich een beeld af te tekenen van convergentie 
tussen landen en divergentie binnen landen (verg. Garhammer 1999; Gershuny 2000).
Achterblijvers op het terrein van flexibele arbeidstijden en ruime winkeltijden halen hun 
achterstand enigszins in. Lokale verordeningen boeten aan belang in en laten meer ruimte aan
individuen om zelf hun tijd in te delen. Over de gevolgen van deze ontwikkeling wordt ver-
schillend gedacht. Velen zien er een bevrijding in van het individu, anderen waarschuwen voor
een verlies aan rust en gezamenlijkheid. Een Europese 24-uurseconomie lijkt desalniettemin
op korte termijn niet in het verschiet te liggen. Het educatieve systeem fungeert met zijn klas-
sikale onderwijs als een bastion tegen een verval van collectieve ritmes. Het in de biologie
verankerde slaap/waakritme vormt daarbij een stevig kader voor de ordening van de tijd 
(verg. de televisietijden). Daar komt bij dat ordening van de tijd eigen is aan ieder sociaal 
systeem (Sorokin 1964). De vraag is dan ook niet zozeer of Europa nog wel een tijdsordening
zal kennen, maar vooral hoe een nieuwe (Europese) tijdsordening eruit zal zien en wiens stem
daarin het zwaarste telt. De analyses ten aanzien van zeggenschap over arbeidstijd wijzen op
ongelijkheden in het vermogen om profijt te trekken van nieuwe, meer gevarieerde tijds-
ordeningen.
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Noten

1 Inmiddels zijn er negen Europese landen die, onder auspiciën van Eurostat (1999), hun tijdbudgetonder-
zoeken op dezelfde manier hebben ingericht of gaan inrichten. Deze landen zijn: Frankrijk (1998), België,
Finland en Portugal (1999), Noorwegen, Groot-Brittannië en Italië (2000), Zweden en Duitsland (2001).
Het Nederlandse CBS heeft aangegeven geen plannen in die richting te hebben, en te willen blijven vast-
houden aan het recentelijk geïntroduceerde 'mini-tbo'.

2 Vrije tijd gedefinieerd als de tijd die niet besteed wordt aan arbeid, educatie, huishoudelijke en gezinsta-
ken, en eten en slapen. Voorzover kon worden nagegaan zijn doe-het-zelfactiviteiten steeds tot de huis-
houdelijke en gezinstaken, en vrijwilligerswerk en religieuze participatie tot de vrije tijd gerekend.

3 Capaciteit = het aantal kinderen dat tegelijkertijd kan worden opgevangen (Mutsaers en Delemarre 
1999: 2).

4 Formeel - wetmatig - was in de Arbeidswet 1919 alleen de zaterdagmiddag vrijgesteld van arbeid, en gold
de zaterdagmorgen in veel sectoren van de economie als werkperiode. De vijfdaagse werkweek is dan
ook vooral het product van onderhandelingen tussen sociale partners, en niet van wettelijke regelingen.
Het feit de Arbeidstijdenwet van 1996 de zaterdagmiddag geen bijzondere status meer toekent, betekent
niet automatisch dat Nederland afstevent op een zesdaagse werkweek.

5 Voor Spanje en Portugal zijn, met het oog op de ontbrekende of sterk afwijkende cijfers voor avond- en
nachtwerk, geen cijfers opgenomen. Een van de weinige punten waarop de Labour Force Surveys niet
zijn geharmoniseerd, betreft de tijdstippen waarop avondwerk geacht wordt te beginnen. Avondwerk wordt
geacht dat werk te zijn dat gedaan wordt ‘after normal working hours’ (Eurostat 1995). Spaanse cijfers voor
avondwerk ontbreken, vermoedelijk omdat met de Spaanse siÎsta het reguliere werk al deels in de avond
valt (verg. wat dat betreft de informatie over school- en over televisietijden). De lage Portugese cijfers voor
avondwerk doen vermoeden dat hier iets soortgelijks aan de hand is.

6 Een zelfde analyse met inbegrip van ploegenwerk leidt met name bij Zweden en Finland tot fors hogere
scores (beide 125). Ook Oostenrijk (110) en ItaliÎ (101) komen hoger uit. Bij Griekenland (119),
Denemarken (100) en Frankrijk (92) daalt de index. Nederland blijft met 76 hekkensluiter en het Verenigd
Koninkrijk met 148 koploper.

7 Overigens moeten deze cijfers van de nodige kanttekeningen worden voorzien. De lestijden van Deense
kinderen lopen  belangrijk op naarmate zij ouder worden. Verder is in de tabel geen rekening gehouden
met de hoeveelheid huiswerk die kinderen mee krijgen. De hoeveelheid leertijd kan dan ook verschillen
van de hoeveelheid lestijd.

8 Het menselijke bioritme is in de regel niet gelijk aan 24 klok-uren. Bij  ‘ochtendmensen’ beslaat de biologi-
sche dag minder dan  24 klok-uren, bij ‘avond-mensen’ juist meer. Zonder nadere bijsturing zou dit beteke-
nen dat het biologische ritme en het maatschappelijke ritme uiteen gaan lopen. Door het biologische ritme
via ‘Zeitgebers’ bij te sturen, wordt dit voorkomen. ‘Zeitgebers’ zijn praktijken of gewoonten die mensen hel-
pen om hun dagindeling te ijken. Voorbeelden van Zeitgebers zijn de gewoonte om op vaste tijdstippen te
eten, op te staan, te gaan werken of - bijvoorbeeld - televisie te kijken.

9 De veronderstelling dat niet-vaste begin- en eindtijden een uiting is van zeggenschap over arbeidstijden, is
aanvechtbaar. Om die reden is ook een index berekend zonder de indicator begin- en eindtijden (dus met
alleen zeggenschap over pauzes en over vakanties). Nederland doet het dan wat slechter (113),
Denemarken (123), ItaliÎ (114) en Portugal (110) wat beter. Zweden en het Verenigd Koninkrijk blijven ech-
ter onveranderd hoog scoren (resp. 125 en 114) en Griekenland, Spanje en Oost-Duitsland blijven laag
scoren (resp. 79, 83 en 61).
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8 GEZONDHEID EN ZORG 

8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel (§ 8.2) bevat een aantal kerncijfers over
gezondheid en gezondheidszorg. Daarop volgt een beschouwing over de AWBZ, die uitmondt
in enkele vragen waarop in het kader van de discussie over herziening van het stelsel van de
gezondheidszorg een nieuw antwoord moet worden geformuleerd (§ 8.3). Het grootste deel
van dit hoofdstuk is echter gewijd aan het thema van dit rapport (§ 8.4 tot en met § 8.7).

In dit hoofdstuk is het thema 'Nederland in Europa' op een bijzondere wijze aangepakt.
Gekozen is voor het zoeken naar verklaringen voor verschillen in gezondheid en (kosten van)
gezondheidszorg die tussen landen blijken te bestaan. Bij zo'n aanpak is – mede om onder-
zoekstechnische redenen – een bredere benadering gewenst en daarom is het aantal landen dat
in de vergelijking is betrokken uitgebreid tot de leden van de OESO. Dat geldt overigens
alleen voor de vergelijking van de gezondheid (§ 8.4) en van de kosten van gezondheidszorg
(onderdeel van § 8.5). Daarna wordt het zogenoemde trechtermodel gehanteerd: stapsgewijs
wordt van globale vergelijkingen voor veel landen naar een gedetailleerde vergelijking van
Nederland en omliggende landen overgegaan. Zo worden de medische consumptie en de
tevredenheid met de zorg (overige onderdelen van § 8.5) beschreven voor de landen die deel
uitmaken van de EU. De vergelijking van stelsels van gezondheidszorg (§ 8.6) blijft beperkt
tot Nederland en de omringende landen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf
conclusies (§ 8.7).

8.2 Kerncijfers
In deze paragraaf worden recente ontwikkelingen in de gezondheid en de zorg in een paar
grove lijnen geschetst. Dat gebeurt aan de hand van cijfers over de gezondheid van de bevol-
king, over het gebruik van voorzieningen en over de kosten van dat gebruik.

Nederland heeft een relatief gezonde bevolking en de meeste inwoners zullen een hoge leeftijd
bereiken. Zo ligt de levensverwachting bij de geboorte voor mannen op ruim 75 jaar en voor
vrouwen op 80,5 jaar. Opvallend is wel dat die levensverwachting nog maar weinig toeneemt
en dat dit vooral bij vrouwen het geval is. Hierdoor worden de verschillen die in dit opzicht
lang tussen mannen en vrouwen hebben bestaan, kleiner.
De sterfte neemt de laatste jaren toe, maar dat ligt voor de hand als de bevolking vergrijst. In
tabel 8.1 zijn daarom zogenoemde gestandaardiseerde sterftecijfers opgenomen, waarin voor
de leeftijdsopbouw van de bevolking is gecorrigeerd.

Tabel 8.1 Gestandaardiseerde sterfte naar doodsoorzaak en geslacht, 1985-1998 (in indexcijfers; 1985 = 100) 
mannen vrouwen

sterfte ten gevolge van 1985 1990 1995 1997 1985 1990 1995 1997
kanker 100 98 93 91 100 100 98 100
hart- en vaatziekten 100 84 77 71 100 86 80 75
alle doodsoorzaken 100 94 89 84 100 96 93 91
Bron: CBS 

225



De gecorrigeerde sterfte daalt nog steeds en dat geldt zowel voor kwaadaardige nieuwvormin-
gen als voor hart- en vaatziekten (samen in tweederde van de gevallen oorzaak van het over-
lijden). Vooral de laatstgenoemde aandoening maakt steeds minder slachtoffers. Dat is deels te
danken aan veranderingen in de leefstijl, en deels aan een verbeterde opsporing en behandeling
(SCP 1998). Naar verwachting zetten deze trends zich in de nabije toekomst voort.

In de tabellen 8.2 en 8.3 zijn trends in enkele meer subjectieve gezondheidskenmerken 
weergegeven.

Tabel 8.2 Het voorkomen van belemmeringen door chronische aandoeningen of handicaps, 1987-1999 (in procenten)
1987 1991 1995 1999

aandoeningen of handicaps 21 22 19 24
geen belemmeringen 4 4 4 5
lichte belemmeringen 11 12 10 12
ernstige belemmeringen 5 6 5 6

Bron: SCP (AVO '87-'99) 

Tabel 8.3 Ervaren gezondheid en ervaren gezondheidsklachten, 1985-1998 (in procenten)
1985 1990 1995 1998

ervaren gezondheid goed (GE) 80 82 81 81
gem gezondheidsklachten VOEG (GE) 3,5 3,6 3,7 3,7
Bron: CBS (a); CBS (GEZ '85-'98) 

Uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse bevolking zich nog steeds in overgrote meerderheid
gezond voelt. Gezondheidsklachten, langdurige aandoeningen en fysieke beperkingen lijken
een lichte stijging te vertonen. Ook deze ontwikkeling kan voor een groot deel worden toe-
geschreven aan de vergrijzing van de bevolking. Daarnaast heeft de afgenomen sterfte een
keerzijde in de grotere groep mensen die ondanks hun ziekte in leven blijft en dan ook perma-
nent onder een (doorgaans mild) medisch regime staat (SCP 1998).

De verandering in de gezondheidstoestand houdt min of meer gelijke tred met het gebruik van
(para)medische diensten. Dat blijkt uit de gegevens in tabel 8.4 en tabel 8.5.

Tabel 8.4 Gebruik van (para)medische dienstverlening, 1985-1998 (in procenten)
1985 1990 1995 1998

huisarts 72 75 75 76
fysiotherapeut 10 14 14 15
tandarts 67 71 75 78
specialist 38 41 39 38
medicijngebruik

voorgeschreven 28 30 33 33
niet voorgeschreven 19 21 29 33

Riagg 0,8 1,1 1,5 1,5
Bron: CBS (a)
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Tabel 8.5 Kerngegevens ziekenhuizen, 1985-1998
1985 1990 1995 1998

ziekenhuizen 
aantal opnamen (x 1.000) 1.576 1.538 1.593 1.552
aantal verpleegdagen (x 1.000) 19.754 17.284 15.779 14.790
gemiddelde verpleegduur (dagen) 12,5 11,2 9,9 9,5
aantal polikliniekbezoeken (x 1.000) . 21.862 22.660 22.705

psychiatrische ziekenhuizen
aantal opnamen 32.568 36.234 45.115 53.387
aantal verpleegdagen (x 1.000) 8.439 8.503 8.343 8.029
gemiddelde verpleegduur (dagen) 152 143 122 107
aantal polikliniekbezoeken (x 1.000) . 553 961 1256
deeltijdbehandeling (dagen x 1.000) 395 540 937 1151
Bron: CBS (b) 

Op de regel van een bescheiden groei van het deel van de bevolking dat gebruikmaakt van
medische diensten zijn enkele uitzonderingen. Eén ervan is het gebruik van de tandarts, dat
gestaag toe blijft nemen; dit kan geheel worden toegeschreven aan de verbeterde gebits-
toestand van de bevolking. Ook het gebruik van medicijnen blijft stijgen, met name de zelf-
medicatie neemt toe.
Bij de intramurale medische dienstverlening zet de verschuiving van verzorgd verblijf naar
poliklinische en deeltijdbehandeling door. Het nog steeds stijgende aantal opnamen in psychia-
trische ziekenhuizen lijkt daarmee in strijd. Deze stijging is echter niet het gevolg van een toe-
genomen vraag in de bevolking maar van het verschijnsel dat steeds meer individuen meerdere
keren per jaar in zorg worden genomen. Ditzelfde fenomeen verklaart een deel van de groei
bij de Riaggs (Kooi et al. 2000).

Gegevens over de dienstverlening aan mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen zijn
te vinden in de tabellen 8.6 en 8.7.

Tabel 8.6 Bewoners van instellingen voor ouderen of gehandicapten, 1985-1997
1985 1990 1995 1997

verstandelijk gehandicapten 40.800 45.500 51.200 52.849
ouderen 185.800 179.200 171.000 166.900
Bron: CAK/AWBZ (a); CBS (a)  

De reductie van het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen is de laatste jaren onverminderd
doorgegaan. Deze reductie overtreft de bescheiden toename van het aantal verpleeghuisbedden,
zodat per saldo steeds minder ouderen in tehuizen wonen.
De sterke groei van het aantal bewoners van instellingen voor gehandicapten lijkt voorbij.
Achter deze trends in het gebruik van intramurale voorzieningen zit een en hetzelfde mecha-
nisme: de veranderde opvatting over de opvang van mensen met ernstige fysieke, psychische
of verstandelijke beperkingen. In toenemende mate wordt die opvang gezocht in kleinschaliger
woonvormen of in vormen van begeleid wonen binnen de reguliere volkshuisvesting. Dit
fenomeen verklaart overigens ook waarom de verpleegduur in psychiatrische ziekenhuizen
daalt terwijl het aantal opnamen stijgt (tabel 8.5): steeds meer chronische psychiatrische
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patiënten worden buiten het ziekenhuis gehuisvest. In § 8.3 wordt verder op deze veranderin-
gen ingegaan.

De hiervoor beschreven extramuralisering leidt maar ten dele tot een toename van het gebruik
van thuiszorg (zie tabel 8.7). Dat komt doordat de thuiszorg in het recente verleden sterk is
gerantsoeneerd. Men mag dan ook stellen dat de zorglast van de groei van het aantal (oudere)
gehandicapten voor een belangrijk deel is afgewenteld op de informele zorg (SCP 1998). Het
gebruik van het persoonsgebonden budget, dat voor een deel in dit kader wordt aangewend
(zie § 8.3), stijgt dan ook fors. 

Tabel 8.7 Gebruik van thuiszorg en persoonsgebonden budget, 1993-1999 (aantal cliënten x 1.000)
1993 1994 1995 1996 1997 1999

gezinsverzorging 229 242 237 217 203 .
wijkverpleging 173 180 163 151 . .
intensieve thuiszorg 7 7 5 .
alfahulp 72 71 81 .
kraamzorg 152 152 150 147 148 .
persoonsgebonden budget 5,4 7,6 13,2
Bron: CBS (b); TK (1999/2000b)

In de gebruikscijfers die hiervoor zijn gepresenteerd komen de maatregelen die de laatste paar
jaren zijn getroffen om wachtlijsten op te heffen of meer personeel aan het werk te zetten, nog
niet tot uiting. Wellicht verschillen deze cijfers nogal van de werkelijkheid van dit moment.
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de gegevens over de kosten die in tabel 8.8 zijn gepresen-
teerd.
De kosten zijn de laatste jaren gestegen tot een bedrag van bijna 68 miljard gulden in 1998;
dit is 4.347 gulden per hoofd van de bevolking. De ziekenhuiszorg vraagt het meeste geld,
gevolgd door de tehuizen voor ouderen en de geneesmiddelen. De grootste kostenstijging deed
zich voor bij de hulpmiddelen, maar ook de uitgaven voor geneesmiddelen bleven sterk stijgen.
Het is daarom dat het beleid aangaande kostenbeheersing in de zorg vooral op deze twee pos-
ten is gericht.
De kosten lijken over het algemeen sneller te stijgen dan het gebruik van voorzieningen. Voor
een deel wordt dit veroorzaakt door de stijging van lonen en prijzen. Minstens zo belangrijk is
echter dat er per gebruiker meer hulp wordt geboden. In de medische dienstverlening betekent
dit dat meer onderzoek wordt gedaan, er meer andere verrichtingen plaatsvinden en meer
geneesmiddelen worden verstrekt (SCP 1998). In de AWBZ-sector leidt de substitutie door
opvang buiten de tehuizen ertoe dat in die huizen de meest hulpbehoevenden overblijven,
waardoor de kosten per eenheid van gebruik stijgen.
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Tabel 8.8 Kerngegevens zorguitgaven per zorgvorm 1995-1998 (x mln. gld.)
1995 1996 1997 1998 % toename

beroepsbeoefenaren
huisarts 1.983 2.017 2.179 2.225 12
tandarts 1.031 993 1.055 1.082 5
specialist 2.264 2.355 2.398 2.486 10
fysiotherapeut 1.260 1.002 1.072 1.152 9

extramurale zorg
verloskunde en kraamzorg 496 504 532 547 8
thuiszorg 2.928 3.005 3.143 3.308 13
persoonsgebonden budget 40 85 120 119 198
Riagg 680 700 725 789 16

intramurale zorg
ziekenhuizen 16.512 17.012 17.584 18.427 12
algemene psychiatrische 
ziekenhuizen 2.642 2.698 2.804 2.990 13

gehandicapten en ouderen
tehuizen voor gehandicapten 4.385 4.441 4.639 4.924 12
dagverblijven gehandicapten 682 711 733 763 12
tehuizen voor ouderen 10.713 10.858 11.176 11.785 10

geneesmiddelen 5.461 5.605 5.791 6.404 17
hulpmiddelen 1.064 1.127 1.332 1.522 43
Bron: TK (1999/2000a)

De conclusie uit dit beknopte overzicht van kerncijfers is dat de gezondheidstoestand van de
bevolking wat achteruit gaat door de vergrijzing. Het aantal gebruikers van voorzieningen kent
– enkele uitzonderingen daargelaten – weliswaar een kalm verloop, maar dat verhult dat velen
momenteel wachten op gebruik. 
De uitgaven blijven stijgen omdat de kosten per gebruiker toenemen. Vanwege de gunstige
economische ontwikkeling wordt dit laatste overigens nauwelijks als een probleem gezien.
Vandaar wellicht dat in deze periode van betrekkelijke kalmte weer belangstelling ontstaat
voor de organisatie van het veld van gezondheid en zorg en in het bijzonder voor het stelsel
van verzekeringen tegen de kosten van ziekte. In de volgende paragraaf wordt op een onder-
deel van dat stelsel, de AWBZ, ingegaan. 

8.3 De AWBZ: het perspectief van de burger

8.3.1 Inleiding 
De voorzieningen voor langdurige verzorging van ouderen, gehandicapten en chronische 
psychiatrische patiënten zijn in Nederland ondergebracht in een aparte volksverzekering: de
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Nederland is daarin uniek. De andere
Europese landen kennen zulke voorzieningen wel, maar dan als onderdeel van de bredere
sociale dienstverlening die uit algemene middelen wordt betaald. Als grote voordeel van een
volksverzekering geldt dat iedere individuele burger, ongeacht diens achtergrond, recht heeft
op langdurige verzorging als dat nodig is.
Het is de vraag of de AWBZ nog wel zo bijzonder is. Het bestaan van wachtlijsten voor vrij-
wel alle AWBZ-voorzieningen en de soms zeer hoge eigen bijdragen tonen dat het individuele
recht van elke burger grenzen kent. Bovendien kleven er ook nadelen aan zo'n op individuen
gericht afzonderlijk stelsel van voorzieningen, en die nadelen worden ook gevoeld door degenen
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voor wie het allemaal bedoeld is: de bevolking met ernstige fysieke, verstandelijke of psychi-
sche beperkingen. Deze gehandicapten hebben, naast gezondheidszorg, ook veel andersoortige
zorg nodig zoals rolstoelen of andere individuele hulpmiddelen, woningaanpassing, aangepaste
arbeid, leerhulpmiddelen, aangepast onderwijs, speciale vervoermiddelen enzovoorts. Deze
voorzieningen zijn in verschillende beleidsstelsels ondergebracht. Individuele hulpvragers stui-
ten nogal eens op afstemmingsproblemen als ze met verschillende stelsels tegelijkertijd worden
geconfronteerd. Dat is al een oud probleem en daarom vindt er voortdurend discussie plaats
over de scheidslijnen tussen medische zorg, de zorg voor gehandicapten en de sociale zorg op
het vlak van huisvesting, arbeid enzovoorts. Hieraan onlosmakelijk verbonden is het vraagstuk
van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en de burgers. De brede sociale
context waarin de gevolgen van beperkingen worden ondervonden en voor een belangrijk deel
ook opgelost, verdraagt zich niet altijd met de strikt individuele rechten die de AWBZ biedt.

Deze vraagstukken zijn opnieuw actueel nu de discussie over een ingrijpende stelselwijziging
in de zorg weer opbloeit. In dit hoofdstuk wordt een bijdrage aan die discussie geleverd vanuit
het perspectief van de gebruiker. In § 8.3.2 wordt eerst iets meer gezegd over de doelgroep en
over de AWBZ zelf. In de daaropvolgende paragrafen komen drie groepen belanghebbenden
aan bod: de zelfstandig wonende gebruikers van de AWBZ (§ 8.3.3), de informele helpers van
mensen met beperkingen (§ 8.3.4) en degenen die traditioneel op de tehuizen zijn aangewezen
(§ 8.3.5). Tot slot worden enkele beleidsdilemma's geformuleerd (§ 8.3.6).

8.3.2 Doelgroep en inhoud van de AWBZ 
Hoeveel mensen hebben matige of ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen
en hoeveel mensen worden dagelijks of tenminste zeer regelmatig geconfronteerd met naasten
die zulke gezondheidsproblemen hebben? In tabel 8.9 staan daarover cijfers voor een aantal
categorieën van mensen die in meer of mindere mate hulpbehoevend zijn.

Tabel 8.9 Gehandicapten, de leden van hun huishouden en de leden van hun netwerk, naar soort beperking 
(absolute aantallen x 1.000)

huisgenoten netwerkleden
personen van personen van personen 

met beperking met een beperking met een beperking
langdurige psychische problemen 75 105 210
matige of ernstige fysieke beperkingen 1.005 1.850 2.940
verstandelijke beperkingena 170 240 470
a Of ontwikkelingsstoornis.

Bron: SCP (AVO '95; AVO '99); Kroon (1996) 

De cijfers in tabel 8.9 zijn de uitkomst van ruwe schattingen op basis van enquêtes. De werke-
lijke aantallen zouden behoorlijk kunnen afwijken, maar het gaat om de orde van grootte:
meer dan 1 miljoen Nederlanders is min of meer gehandicapt, bijna 3 miljoen heeft een gehan-
dicapte in de directe omgeving. 

De AWBZ omvat, zoals gezegd, een groep van voorzieningen voor mensen met fysieke, 
psychische of verstandelijke beperkingen. De financieringsvorm is een volksverzekering,
waarvoor iedere ingezetene premie betaalt en waarvan elke ingezetene gebruik kan maken.
Naar analogie van de ziektekostenverzekeringen is er een verzekeraar, het zorgkantoor, dat een
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groot deel van die AWBZ binnen een regio uitvoert. Sturing van de capaciteit, de tarieven en
de kwaliteit zijn toevertrouwd aan instanties die zijn ingesteld voor het gehele terrein van de
zorg.
Men kan binnen de AWBZ-gefinancierde voorzieningen voor gehandicapten twee groepen
onderscheiden. De eerste groep bestaat uit de voorzieningen die gericht zijn op het levens-
gebied van de persoonlijke verzorging en de huishoudensvoering in brede zin. Het gaat daarbij
niet alleen om werkzaamheden van huishoudelijke aard, maar ook om het doen functioneren
van dat huishouden en – zo nodig – de verzorging en opvoeding van kinderen. Wat dit deel
betreft opereert de AWBZ naast andere voorzieningen die zijn gericht op compensatie van de
beperkingen en die daardoor bijdragen aan een normaal sociaal functioneren.
De tweede groep maakt de AWBZ tot een buitengewoon stelsel. Het zijn de voorzieningen die
als vangnet fungeren voor mensen die ondanks compenserende voorzieningen op allerlei gebie-
den van het leven vastlopen. Voorbeelden daarvan zijn de activiteitencentra voor degenen die
niet tot het verrichten van betaalde arbeid in staat zijn, ook niet in bijvoorbeeld de sociale werk-
voorziening. Of de dagopvang voor dementerenden die niet meer in staat zijn om zelf structuur
in hun dagelijks leven aan te brengen. En natuurlijk zijn er de tehuizen en beschermende woon-
vormen die voorzien in alle behoeften van de bewoners en zo een concentraat vormen van de
gezamenlijke voorzieningenstelsels die voor zelfstandig wonenden beschikbaar zijn.
Er wordt ook nog een derde categorie voorzieningen uit de AWBZ gefinancierd. Dat zijn
voorzieningen voor kortdurende hulp die aansluiten op medische dienstverlening of daarvan
onderdeel zijn. Het gaat hier om de op herstel gerichte psychiatrische hulpverlening en de in
perioden van revalidatie geboden tijdelijke opvang in verpleeghuizen of tijdelijke hulp door
instellingen voor thuiszorg. Deze voorzieningen zijn in het verleden in de AWBZ opgenomen,
omdat men de afstemming binnen een enkel zorgterrein (de geestelijke gezondheidszorg) of
een voorziening (verpleeghuizen of de thuiszorg) belangrijk vond. Het alternatief was geweest
deze voorzieningen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen op te nemen. Deze andere
AWBZ-voorzieningen blijven in het navolgende grotendeels buiten beschouwing.

8.3.3 AWBZ-gefinancierde verzorging: oordelen van gebruikers
In welke mate voorziet de AWBZ in de noden van de gebruikers? Desgevraagd blijkt meestal
een meerderheid zeer tevreden over de geboden hulp. Er is evenwel ook kritiek te horen op
hoeveelheid, soort en kwaliteit van de hulp. Bovendien zijn er vaak klachten over de afstem-
ming tussen de AWBZ-voorzieningen en voorzieningen uit andere stelsels. Behalve uit de
directe kritiek, blijkt onvrede met bestaande voorzieningen impliciet uit de wijze waarop men-
sen die een zekere vrijheid van keuze hebben, hun verzorgingsproblemen oplossen. Dat geldt
onder andere degenen die geen hulp in natura krijgen, maar de hulp zelf kunnen kopen met
behulp van een zogenoemd persoonsgebonden budget (pgb).

Een bron van ontevredenheid vormen de vrij omvangrijke wachtlijsten. Bij degenen die wel
hulp krijgen blijkt de hulp nogal eens gerantsoeneerd. Zo daalde het gemiddelde aantal uren
hulp van de gezinsverzorging in tien jaar tijd met eenderde (SCP 1998: 334). Gerantsoeneerd
wordt er ook in de tehuizen, waar vaak te weinig personeel is. Zo moeten bewoners van ver-
pleeghuizen vaak te lang wachten voordat ze de nodige hulp krijgen en krijgen ze die soms
onvoldoende (Consumentenbond 1993; NVBV 1998). Overigens zijn de laatste jaren extra
middelen uitgetrokken om aan die rantsoenering een einde te maken.

De kritiek op de kwaliteit komt voor een belangrijk deel voort uit de gestegen ambities van de
bevolking. Zo wordt steeds minder ingezien waarom degene die zijn of haar zelfstandigheid
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prijsgeeft en in een tehuis gaat wonen, genoegen moet nemen met slechts een enkele kamer
als woonruimte en met een bescheiden zakgeld (zie Timmermans et al., 1997). Dit speelt vooral
in de intramurale zorg voor ouderen, een sector waarin men de hogere-inkomensgroepen dan
ook weinig aantreft. Volgens de Commissie sociaal-economisch deskundigen van de SER
(CSED) wordt de sociaal-economische positie steeds meer bepalend voor het gebruik van
AWBZ- voorzieningen. De CSED wijst erop dat deze ontwikkeling slecht spoort met het
karakter van de AWBZ als volksverzekering (CSED, 1999: 124).
Voor een ander deel geldt de kritiek het ontbreken van keuzemogelijkheden. Wat voor hulp
mensen krijgen, van wie ze die krijgen en wanneer, wordt meestal niet door henzelf maar door
instellingen uitgemaakt (Plemper et al., 1995; APCP cliëntenpanel 1999). Tehuizen kennen
doorgaans weinig variatie als gevolg van de regelgeving, waarin de verstrekking nauwkeurig
is vastgelegd; daarin valt dus per definitie weinig te kiezen (Bouter en Kamphuis 1998).

Bij de problematiek van afstemming tussen stelsels van voorzieningen is het van belang
onderscheid te maken tussen gevallen waarin voorzieningen elkaars substituten zijn en geval-
len waarin ze een complement van elkaar vormen.
Substitutie is er bijvoorbeeld in de relatie tussen hulpverlening en woningaanpassingen. De
effecten van aanpassingen in de woning zijn aanzienlijk. Zo bleek uit evaluatieonderzoek dat
het aantal personen dat ernstig hulpbehoevend was, door het aanbrengen van allerlei aanpas-
singen werd gehalveerd (Ipso Facto en SGBO 1997: 119). Gehandicapten geven veelal ook de
voorkeur aan aanpassingen, omdat deze hen minder afhankelijk van anderen maken. Toch
worden de mogelijkheden op dit vlak veel minder benut dan mogelijk is. Dat komt doordat de
voorzieningen tot verschillende stelsels behoren (de AWBZ, de volkshuisvesting en de Wet
voorzieningen gehandicapten) en in de toekenning van die voorzieningen onvoldoende afwe-
ging op het niveau van de individuele aanvrager kan worden gemaakt.
Zijn de beperkingen zeer ernstig, dan blijkt de beschikbaarheid van een reeks van onderling
goed op elkaar afgestemde complementaire voorzieningen het verschil uit te maken tussen
zelfstandig wonen en opname in een tehuis (De Klerk en Timmermans 1999: 250). Dit ver-
schijnsel doet zich overigens niet alleen op het punt van zorg en wonen voor. Een gehandicapte
bijvoorbeeld die, gebruikmakend van arbeidsvoorzieningen, werk heeft gevonden, moet ook
over goed vervoer beschikken. Is voor dat werk verhuizing nodig, dan moet een aangepaste
woning beschikbaar zijn. In beide situaties is meer hulp thuis nodig, omdat de persoon in
kwestie minder tijd overhoudt voor handelingen die hij toch al met moeite verrichtte.
Zo'n gecombineerd voorzieningenaanbod op individueel niveau is vaak moeilijk te realiseren
(RVZ 1996; Van der Veen en Govaart 1997).

Sommige gebruikers van AWBZ-gefinancierde hulp krijgen geen hulp in natura, maar een
bedrag waarmee ze de hulp tot op zekere hoogte zelf kunnen inkopen, het pgb. Het grote
voordeel van een pgb is volgens alle typen gebruikers de autonomie die zij hiermee verkrijgen
(Woldringh en Ramakers 1998; Woldringh et al. 1998). Zo tonen bijvoorbeeld de houders van
een persoonlijk budget voor verpleging en verzorging veel meer initiatief dan degenen die
hulp in natura ontvangen. Daardoor komen de eersten veel minder voor verrassingen te staan
als late afzeggingen, de onaangekondigde komst van onbekende hulpverleners of hulp op
andere tijden dan was afgesproken. Door de eigen regie ontstaat er veel meer continuïteit in de
hulpverlening. Mede door deze voordelen zijn budgethouders doorgaans veel tevredener over
de bejegening en over de hulp dan andere hulpontvangers (Woldringh en Ramakers 1998: 98;
Kerseboom en Geelen 1999).
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Overigens blijkt dat budgethouders ook andere voorzieningen kiezen en de hulp anders organi-
seren. Dat betreft in de eerste plaats de faciliteiten die de reguliere voorzieningen kennelijk
onvoldoende aanbieden. Zo kopen chronische psychiatrische patiënten voornamelijk begelei-
ding in die niet in het reguliere pakket zit (Kerseboom en Geelen 1999). Ook door ouders van
verstandelijk gehandicapten wordt door een meerderheid begeleiding ingekocht maar daar-
naast ook andere voorzieningen die men zonder budget niet of onvoldoende kan krijgen, zoals
thuishulp (Woldringh et al. 1998).
Daarnaast besteedt zo'n 10%-15% van alle pgb-gebruikers het budget ook aan zaken buiten de
strikte zorg, ook al betreft het wel zaken die met de hulp of tenminste de hulpbehoefte te
maken hebben, zoals vervoer, medicijnen, betaling van mantelzorg, maaltijdvoorziening, tuin-
onderhoud of klussen. Van het forfaitaire bedrag dat iedere pgb-ontvanger krijgt, wordt een
nog groter percentage buiten de directe zorg besteed. Uit de eerder geciteerde evaluatieonder-
zoeken blijkt dat overheden en verzekeraars zich soms nogal zorgen maken over de in hun
ogen oneigenlijke besteding van AWBZ-gelden. De ervaring leert echter dat enig vrij besteed-
baar geld de smeerolie vormt in een bestaan waarin men door beperkingen op vele kleine
dagelijkse problemen stuit; de kwaliteit van dat bestaan wordt er sterk door bevorderd.
Minstens zo belangrijk is, zoals gezegd, de organisatie van de hulp. Degenen met een budget
voor verzorging en verpleging hebben in overgrote meerderheid zelf bepaald hoeveel hulp er
gegeven wordt, op welke tijden dat gebeurt, wie die hulp komt geven (zowel de persoon als de
deskundigheid) en wat ervoor wordt betaald (Woldringh en Ramakers 1998: 36).

Uit het voorgaande komen de volgende problemen in de vraag-aanbodverhoudingen naar
voren.
- Veel mensen wachten lang op hulp, veel ontvangers van hulp krijgen te weinig hulp.
- De kwaliteit van de hulp is soms zodanig dat degenen die het zich kunnen permitteren,

ervan afzien, terwijl ze toch premies betalen.
- De soort hulp die beschikbaar is, komt lang niet altijd overeen met het gewenste type hulp.
- De ontvanger van hulp in natura heeft weinig zeggenschap over het moment waarop hulp

gegeven wordt, de persoon van de hulpverlener en over de concrete taken die deze uitvoert.
- Het is individuen vaak niet mogelijk om de verschillende stelsels zodanig te combineren

dat ze zorg op maat krijgen. Evenmin kunnen zij in het geval van substitueerbare voorzie-
ningen, steeds hun eigen voorkeur doen gelden.

Deze problemen zijn overbekend en het pgb wordt al jaren gezien als de oplossing. Of het dat
in de praktijk ook is, hangt in belangrijke mate af van de vrijheid die budgethouders wordt
gegeven bij de besteding van hun geld: hoe groter die vrijheid, hoe groter de kans dat voor-
noemde problemen niet meer optreden. Bij een grotere vrijheid van besteding van het budget
wordt echter onvermijdelijk een groter deel daarvan besteed aan zaken die formeel buiten de
AWBZ vallen. Er kan dus spanning ontstaan tussen de volksverzekering waarin het recht op
helder omschreven verstrekkingen is geformaliseerd en de vrije invulling daarvan.

8.3.4 AWBZ-gefinancierde verzorging: oordelen van informele helpers
Verleners van informele hulp zijn vaak veel minder positief over de zorg voor gehandicapten.
Dat heeft veel te maken met het feit dat zij een zeer groot deel van de hulp voor hun rekening
nemen, maar daarin nauwelijks worden erkend.

Wie een beroep moet doen op anderen, benut veelal eerst de hulpbronnen in de directe omge-
ving (De Klerk en Timmermans 1999). Onderling hulpbetoon is zelfs zo vanzelfsprekend, ook
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in het geval van ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen, dat de professio-
nele hulp aan thuiswonenden in feite een aanvulling is op deze onderlinge hulp. Pas als deze
sociale steun wegvalt, treedt de AWBZ-gefinancierde hulp als vervanging op. Als dat nog kan,
tenminste, want vaak is opname in een tehuis of daarmee vergelijkbare woonvoorziening
onvermijdelijk als de informele hulp ophoudt. Tehuizen zijn zo gezien een vangnet voor men-
sen met een tekortschietend netwerk. 
Netwerken spelen officieel geen rol in de verstrekking van AWBZ-voorzieningen. De AWBZ
kent slechts individuele aanspraken, die alleen in een verstrekking worden omgezet als een
individu het daartoe vastgestelde aantal tekorten in het dagelijks leven vertoont. Alleen wordt
in een enkel geval, zoals bij vormen van thuiszorg, op de verstrekking gekort als er informele
hulp beschikbaar is.

De kritiek van informele helpers heeft voor een belangrijk deel met de beschikbaarheid van
het aanbod te maken. Zij zijn het immers die de periode die gewacht wordt op AWBZ-gefi-
nancierde hulp moeten overbruggen. De voorziening is echter vaak aangevraagd omdat de
grens van de draagkracht van het netwerk allang werd bereikt. Een lange wachttijd vergroot
dan ook het risico van overbelasting van dat netwerk en dat kleurt de mening van de netwerk-
leden over de AWBZ-voorzieningen.1
Informele helpers blijken ook nogal eens ontevreden over de kwaliteit van de geboden hulp,
waarbij het vooral gaat om de relatie met personeel van instellingen. Zo blijkt het bedenkelijk
veel ouders van verstandelijk gehandicapten niet te lukken om een goede verstandhouding en
een goede hulprelatie met beroepskrachten op te bouwen (Van Daal et al. 1998). Dat komt
wellicht doordat de beroepskrachten zich vooral richten op de gehandicapte en niet of veel
minder op degenen die het leeuwendeel van de hulp op zich nemen: de leden van het netwerk.
Hetzelfde doet zich namelijk voor in de zorg voor chronische psychiatrische patiënten en in de
thuiszorg. Ook daar is de klacht van betrokken netwerkleden dat de professionele hulpverle-
ners zich weinig van de vragen van deze betrokkenen aantrekken en hun inzet negeren (Van
Meer 1991; Duijnstee 1993; Van der Veen en Govaart 1997).

Er bestaan overigens wel voorzieningen die de draagkracht van informele helpers versterken
(zie voor een overzicht Duijnstee et al. 1994). Het vrijwilligerswerk is van die voorzieningen
de oudste en sinds jaar en dag leveren vele vrijwilligers, naast emotionele ondersteuning of
sociaal contact, kleine hand- en spandiensten. 
Voorts ontstonden vanaf de jaren zeventig op enige schaal voorzieningen voor tijdelijke
opvang. Voorbeelden daarvan zijn de dagopvang in verpleeg- en verzorgingshuizen, de dag-
verblijven voor gehandicapten en de tijdelijke opname in tehuizen voor ouderen maar ook in
logeerhuizen voor verstandelijk gehandicapten, enzovoorts. Behalve op behandeling en ont-
wikkeling zijn deze – doorgaans AWBZ-gefinancierde – voorzieningen ook gericht op ontlas-
ting van degenen die informele hulp verlenen.
Van recenter datum zijn voorzieningen voor begeleiding en ondersteuning van informele hel-
pers. Dergelijke voorzieningen zijn veelal voortgekomen uit de organisaties van gebruikers of
uit het welzijnswerk. Voorbeelden zijn de projecten voor ondersteuning van verzorgers van
dementerenden (Vernooy-Dassen 1993) en die van familie van psychotische patiënten (Schene
en Van Wijngaarden 1994)
Het persoonsgebonden budget pgb) blijkt in de praktijk vaak besteed te worden aan (de kosten
van) informele helpers en heeft dus de functie van materiële ondersteuning van die helpers;
hierop werd eerder al ingegaan. Tenslotte voorziet het langdurig zorgverlof dat in enkele
CAO's is geregeld, in vrijstelling van arbeid voor wie een hulpbehoevende nauwe verwant wil
helpen. Op de mogelijkheid van algemene invoering van zulk verlof wordt thans gestudeerd.
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Het is aannemelijk dat de mogelijkheden van ondersteuning lang niet volledig worden benut.
Veel voorzieningen voor tijdelijke opvang kennen substantiële wachtlijsten en ambulante
AWBZ-voorzieningen schieten volgens gebruikers in hun ondersteuning en ontlasting van
informele helpers tekort. Het pgb wordt nog maar mondjesmaat verstrekt en andere voorzie-
ningen als begeleidingsgroepen, maar vooral het zorgverlof, zijn nog in ontwikkeling.

De AWBZ-gefinancierde hulpverlening houdt dus onvoldoende rekening met tekorten of wen-
sen van het sociale netwerk dat het grootste deel van de sociale steun levert. Daardoor wordt
het potentieel van de sociale steun in het ene geval te weinig benut en in het andere geval
overvraagd. Dit probleem is binnen een verzekering die rechten geeft aan individuen niet goed
oplosbaar. Het pgb kan een gedeeltelijke oplossing bieden, maar dan moeten de budgethouders
de vrijheid hebben om dat budget te besteden aan andere hulpvormen dan waarvoor het for-
meel is verstrekt; de ontlasting van informele helpers vraagt immers om andere verstrekkingen
dan die waarvoor de hulpvrager is geïndiceerd. Dat laatste stuit, zoals al eerder opgemerkt, op
principiële bezwaren.

8.3.5 De AWBZ als vangnet: visies op de positie van tehuisbewoners
In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 werd gemeld hoe mensen met beperkingen de afge-
lopen 25 jaar steeds meer buiten de muren van de inrichting zijn opgevangen (SCP 1998). De
diensten die een tehuis gewoon was te bieden werden steeds meer aangeboden in kleinschalige
woonvormen en activiteitencentra. Ofschoon 'integratie in de samenleving' een belangrijk doel
van deze verschuiving was, betekende het toch niet meer dan dat de muren en hekken werden
vervangen door een menselijke muur van professionele begeleiders. 
Een ontwikkeling van de laatste tijd is het streven deze beroepskrachten zoveel mogelijk te
vervangen door informele netwerken die personen met beperkingen bijstaan als dat moet en
hen verzorgen als dat nodig is. In deze visie is niet langer het tekort van het individu, maar dat
van het netwerk bepalend voor de hulpvraag. Zoals uit § 8.3.4 bleek, sluit dit goed aan bij de
manier waarop zelfstandig wonenden hun problemen oplossen. Nu wordt deze echter toege-
past op personen die in AWBZ-gefinancierde tehuizen wonen, mede omdat hun netwerk
onvoldoende draagkracht had. 

Het meest bepalend is dit denken in de geestelijke-gezondheidszorg (GGZ-Nederland 1998).
Nadat in de jaren tachtig langdurig opgenomen psychiatrische patiënten in beschermende
woonvormen werden geplaatst, ontstond begin jaren negentig meer begeleid zelfstandig
wonen. Al snel bleek voor deze patiënten het ontbreken van een zinvolle dagbesteding een
probleem (de psychiatrische ziekenhuizen voorzagen hier wel in). Dus werden activiteiten-
centra opgericht van waaruit later weer mogelijkheden tot scholing en arbeidsdeelname werden
ontwikkeld. Nu sinds enige tijd door hulpverleners actief aan de wederopbouw van het sociale
netwerk van psychiatrische patiënten wordt gewerkt, blijkt dat men met behulp van financie-
ring uit de AWBZ een aantal tehuisbewoners op vrijwel alle terreinen van het leven aan een
min of meer zelfstandige positie heeft geholpen.
Een vergelijkbaar proces is gaande in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, zij het dat de
meningen meer dan in de geestelijke gezondheidszorg verschillen. Tegenover pleitbezorgers
van het, zogenoemde model van samenlevingsopbouw als Smit en Van Gennip, staat
bijvoorbeeld de Beraadsgroep community care, die wel versnelde opheffing van de opvang in
tehuizen wil, maar het alternatief geheel binnen een afzonderlijke gehandicaptensector plaatst.
De Beraadsgroep wil de menselijke muur grotendeels in stand houden. (Smit en Van Gennip
1999; Beraadsgroep 1998). Ook in de sector van voorzieningen voor verstandelijk gehandicap-
ten is in elk geval sprake van een omvangrijke extramuralisering van tehuisbewoners.
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De zorg voor ouderen lijkt bij deze ontwikkelingen achter te blijven. Dat betekent niet dat de
idee van vermaatschappelijking in de dienstverlening aan ouderen geheel ontbreekt, maar het
is vooral het welzijnswerk en niet de AWBZ-sector die daar vorm aan geeft. In dit welzijns-
werk is men zich steeds meer gaan richten op de zelfstandig wonende ouderen die de greep op
het dagelijks leven dreigen te verliezen. De ouderenadviseurs zijn daarvan een goed voor-
beeld. Deze adviseurs proberen kwetsbare ouderen de weg te wijzen naar oplossingen voor de
dagelijkse problemen die zich, op welk gebied dan ook, in hun leven voordoen. Dit om te
voorkomen dat die ouderen door een cumulatie van kleine problemen in grotere problemen
geraken en tot afhankelijkheid vervallen. De behoefte aan dit werk is ontstaan doordat er
steeds meer hoogbejaarde mensen zijn die onvoldoende fysieke tekorten vertonen om recht te
kunnen doen gelden op een plaats in een tehuis.

Het is opvallend dat er in de hulp aan huis onvoldoende aandacht is voor de netwerken waartoe
mensen behoren, terwijl men voor degenen die er in het geheel niet over beschikken probeert
ze te realiseren. Dat laatste gaat dan ook niet zonder moeite. Voor deze categorie geldt bij uit-
stek dat een gecombineerd aanbod van voorzieningen uit verschillende beleidssectoren vereist
is voor een min of meer normaal zelfstandig bestaan. Om die afstemmingsproblemen te
omzeilen zijn de AWBZ-voorzieningen voor chronische psychiatrische patiënten en voor ver-
standelijk gehandicapten zelf diensten gaan leveren op steeds meer terreinen van het leven. Ze
gebruiken daarbij het geld voor een bed in de woonvoorziening als een soort persoonsgebonden
budget, dat aan allerlei faciliteiten wordt besteed.
Op zich past dit bij de traditie waarin deze voorzieningen verantwoordelijk waren voor het
dagelijks leven van hun bewoners. Net als vroeger bedienen ze hen met verzorging, huisvesting,
sociaal contact, vrijetijdsactiviteiten, vorming en – eventueel arbeidsachtige – dagactiviteiten.
Alleen is de plaats waar ze hun diensten aanbieden een andere geworden: een gewone woning
in een gewone woonwijk. Daarmee zijn deze AWBZ-voorzieningen echter voor een deel de
categorale pendanten geworden van andere, vaak algemene voorzieningen binnen sociaal
beleid (zie ook RVZ 1996: 56-57). Anders gezegd, er worden door AWBZ-voorzieningen
diensten geleverd die niet tot het formele AWBZ-pakket behoren.
In een aantal gevallen zien de instellingen ervan af om deze branchevreemde diensten te leve-
ren, maar in die gevallen doet het afstemmingsprobleem zich weer gelden, met als gevolg dat
maar een deel van de diensten die noodzakelijke voorwaarde zijn voor een acceptabel bestaan,
beschikbaar is. Dat leidt tot een zekere sociale armoede van de betrokken gehandicapten
(Beenackers en Henkelman 1999; Roosenschoon 1999).

8.3.6 Conclusies
In deze paragraaf over de AWBZ werd in de eerste plaats een aantal tekorten in de afstemming
tussen vraag en aanbod gesignaleerd. Velen die hulp behoeven krijgen die hulp pas na een
lange periode van wachten en vervolgens ontvangen ze minder hulp dan ze nodig hebben. Er
wordt momenteel hard gewerkt aan het wegwerken van die wachtlijsten en en het voornemen
is deze binnen enkele jaren te laten verdwijnen.

Voorts blijken AWBZ-verstrekkingen en de uitvoerende instellingen de hulpvrager weinig keuze-
mogelijkheden te bieden. Daarnaast is het oude probleem van de afstemming tussen stelsels
van voorzieningen nog steeds onvoldoende opgelost. Het blijkt niet alleen lastig om verstrek-
kingen uit verschillende stelsels tegelijkertijd te krijgen, maar ook zijn die verstrekkingen 
weinig op maat van de individuele aanvrager gesneden.
De algemene invoering van verstrekkingen in geld. zoals het pgb, wordt als oplossing voor
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deze problemen gezien. Eerder werd geconcludeerd dat dit vooral het geval is als de budget-
houder grote vrijheid bij het besteden van het geld krijgt. Opgemerkt werd dat die vrijheid tot
resultaat kan hebben dat de gebruiker het geld besteedt aan geheel buiten de reikwijdte van de
wet vallende diensten. 
Daarmee dient zich een dilemma aan. Vanuit het oogpunt van de gehandicapte zou de AWBZ
het meest aan haar of zijn noden tegemoet komen als de financiering verloopt via een pgb dat
het karakter heeft van een vrij te besteden geldbedrag. Dat staat haaks op de huidige praktijk
waarin een beperkt assortiment van standaardverstrekkingen alleen te verkrijgen is bij 
standaardaanbieders; deze praktijk is echter ideaal vanuit het oogpunt van beheersing van 
uitgaven.

In paragraaf 8.3.4 is naar voren gebracht dat burgers over het algemeen eerst zelf naar oplos-
singen zoeken als zich verzorgingsproblemen voordoen. Dit sluit goed aan bij het uitgangs-
punt van de overheid, die het primaat van de opvang van hulpbehoevenden legt bij de infor-
mele hulp. Uit het voorgaande bleek echter dat de AWBZ- voorzieningen lang niet zo behulp-
zaam zijn bij het dragen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers als mogelijk en door
gebruikers gewenst is. Diensten op het vlak van ondersteuning en begeleiding zijn onvoldoende
ontwikkeld, de wel beschikbare diensten zijn onvoldoende toegesneden op wat personen, maar
ook het netwerk waartoe ze behoren, aan dagelijkse problemen tegenkomen. Dat vloeit overi-
gens logisch voort uit het feit dat de AWBZ niet is gericht op de noden van informele hulp-
verleners maar op die van hulpvragers.
Eerder is al opgemerkt dat men dit vraagstuk alleen zou kunnen oplossen door het netwerk het
recht op AWBZ- verstrekkingen te geven en niet het individu. Dit zou een terugkeer betekenen
naar het principe van de vroegere maatschappelijke dienstverlening, waarin hulp pas werd
geboden indien binnen netwerken de verhouding tussen draagkracht en draaglast was verstoord.
Toepassing van dit beginsel zou wel betekenen dat de financiering niet langer via een verzeke-
ring verloopt; een netwerk is nu eenmaal geen rechtspersoon. Ook deze spanning tussen het
primaat van de informele hulp en het individuele recht op AWBZ-verstrekkingen vraagt bij
een stelselherziening om een nieuwe positiebepaling.

De hiervoor gesignaleerde problemen worden nog eens versterkt doordat op redelijk grote
schaal alternatieve opvang voor tehuisbewoners wordt gerealiseerd. Vanwege de kwetsbaar-
heid van mensen uit deze categorie zijn de eisen die aan het pakket diensten moeten worden
gesteld veel hoger dan gemiddeld. Ook hierdoor ontstaat een dilemma: organiseert men dit
pakket binnen de AWBZ, dan is goede opvang te garanderen maar wordt uit die AWBZ wel
een aantal diensten gefinancierd dat niet in die verzekering thuishoort zoals wonen, scholing
en netwerkontwikkeling. Houden de AWBZ-voorzieningen zich echter bij hun leest, dan 
blijken er onoverkomelijke afstemmingsproblemen te ontstaan. Door die problemen kan de
bedoelde vermaatschappelijking mislukken. Naarmate dit doel centraler wordt gesteld – en
daar lijkt het op – komt dit dilemma pregnanter naar voren.

Uit het voorgaande valt op te maken dat de voorzieningen voor mensen met beperkingen
steeds verder weg drijven van de curatieve zorg en zich in de richting van algemeen sociaal
beleid bewegen. Die verplaatsing ontstaat thans vooral door toepassing van een nieuw principe
in de hulpverlening: een veranderde kijk op de maatschappelijke positie van mensen met ern-
stige beperkingen. Die beweging in de richting van algemeen sociaal beleid wordt echter ster-
ker als men de gewenste vormgeving van de AWBZ in belangrijke mate laat bepalen door de
wensen van gebruikers. De ervaringen met het pgb laten zien dat mensen met beperkingen
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andere prioriteiten stellen dan die men hun, redenerend vanuit de huidige AWBZ, zou toedich-
ten. Ze omzeilen dan ook waar nodig en mogelijk de wettelijke kaders waarin hun – voorna-
melijk sociale – problematiek op weinig toegesneden wijze is gedefinieerd. Een meer vraag-
gestuurde AWBZ impliceert dan ook dat de overlap met ander sociaal beleid alleen maar 
groter wordt. Als tenslotte het primaat van de informele zorg meer nadruk krijgt in de vorm-
geving van de AWBZ, raakt deze sector nog verder verknoopt met sectoren als het welzijns-
beleid en voorzieningen voor werkenden.
Afhankelijk van keuzen die met betrekking tot de hiervoor geschetste dilemma's worden
gemaakt, komt de vraag op of er nog gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke
afstemming tussen de AWBZ-sector voor gehandicapten en de medische dienstverlening.
Wellicht moet de afstemming met ander beleid prevaleren en ontstaan er dwingende redenen
om de huidige AWBZ-sector – al dan niet onder handhaving van het verzekeringskarakter – in
te passen in het stelsel van algemene voorzieningen voor sociaal beleid. 

8.4 Nederland in Europa: gezondheid 

8.4.1 Inleiding
Tien jaar geleden stond het SCR ook in het teken van internationale vergelijking. Een opval-
lend verschil met 1990 is dat nu veel meer statistische informatie beschikbaar is. Zo houdt 
bijvoorbeeld de OESO gedetailleerde statistieken voor de 29 aangesloten landen bij, die
gemakkelijk via cd-rom te raadplegen zijn. Actueel zijn deze statistieken echter nog steeds
niet. In de meest recente bestanden en publicaties van de OESO is 1997 het meest recente
waarnemingsjaar. Dat betekent dat belangrijke ontwikkelingen die zich op dit moment in
Nederland voordoen zoals het oplopende personeelstekort en de groei van de wachtlijsten niet
met de beschikbare cijfers in een internationaal perspectief geplaatst kunnen worden.2

Juist vanwege de relatieve overvloed aan cijfers, is de meerwaarde van een droge opsomming
beperkt. Daarom is gezocht naar het waarom van de geconstateerde internationale verschillen.
Ook wanneer deze vraag niet helemaal beantwoord kan worden, kan de presentatie van
samenhangen en dwarsverbanden met andere onderwerpen uit dit SCR de lezer wel op het
spoor van een verklaring zetten. Daarbij is het niet altijd zinnig om de vergelijking tot de EU-
landen te beperken. Voor een onderwerp als de gezondheidstoestand is een onderscheid tussen
arme en rijke landen bijvoorbeeld van veel meer belang dan dat tussen EU- en andere landen.3

De ruimte die aan deze paragraaf is toebedeeld, maakt het noodzakelijk om de aandacht voor
gezondheid en zorg in Nederland en Europa tot een aantal hoofdpunten te beperken. In para-
graaf 8.4.2 wordt de gezondheidstoestand aan de hand van een beperkt aantal indicatoren
beschreven. Het accent ligt op de levensverwachting, de subjectief ervaren gezondheid en de
combinatie van beide: de gezonde levensverwachting. Paragraaf 8.4.3 behandelt riskante
gewoonten als roken en alcoholconsumptie en in paragraaf 8.4.4. wordt aandacht besteed aan
de ontwikkeling van de oorzaakspecifieke sterfte in Nederland en vijf (buur)landen. De 
conclusies die uit de vergelijkingen getrokken kunnen worden, staan in paragraaf 8.4.5.
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8.4.2 Gezondheidsindicatoren in internationaal perspectief

Zuigelingensterfte
Het is altijd een paradoxaal gegeven geweest dat de dood de belangrijkste indicator is om de
gezondheidstoestand van een bevolking in beeld te brengen. Voor Europa en andere 'rijke' 
landen is vooral sprake van een uitgestelde dood. In tabel 8.10 is de sterfte onder zuigelingen
in het eerste levensjaar weergegeven. De landen zijn zo geordend dat de landen met de hoogste
zuigelingensterfte in 1960 bovenaan zijn geplaatst. 

Tabel 8.10 Zuigelingensterfte in achttien Europese landen, 1960-1996 (aantal sterfgevallen in het eerste levensjaar
per 1.000 levendgeborenen)

1960 1970 1980 1990 1996
Portugal 77,5 55,1 24,3 11 6,9
Italië 43,9 29,6 14,6 8,2 5,8
Spanje 43,7 26,3 12,3 7,6 5,5
Griekenland 40,1 29,6 17,9 9,7 7,3
Oostenrijk 37,5 25,9 14,3 7,8 5,1
Duitsland 33,8 23,6 12,6 7 5
Luxemburg 31,5 24,9 11,5 7,4 4,9
België 31,2 21,1 12,1 8 6
Ierland 29,3 19,5 11,1 8,2 5,5
Frankrijk 27,4 18,2 10 7,3 4,8
Verenigd Koninkrijk 22,5 18,5 12,1 7,9 6,1
Denemarken 21,5 14,2 8,4 7,5 5,6
Zwitserland 21,1 15,1 9,1 6,8 4,7
Finland 21 13,2 7,6 5,6 3,9
Noorwegen 18,9 12,7 8,1 7 4
Nederland 17,9 12,7 8,6 7,1 5,7
Zweden 16,6 11 6,9 6 4
IJsland 13 13,2 7,7 5,9 3,7
Bron: OECD (Health data 1999,); Council of Europe, (1999)

In de ontwikkeling van de zuigelingensterfte over de gehele vorige eeuw zijn vijf clusters te
onderscheiden (Masuy-Stroobant 1997). De laagste sterfte is te vinden in Scandinavië,
Nederland en Zwitserland (eerste cluster). Een tweede cluster omvat bijna geheel West-
Europa (zowel Oost- als West-Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België
en Luxemburg) maar niet Oostenrijk. Dat land behoort qua sterftepatroon bij de Zuid-
Europese landen Italië, Spanje en Griekenland (samen met voormalig Tsjecho-Slowakije het
derde cluster). Nog hoger is de sterfte in Oost-Europa, waarbij Bulgarije, Hongarije en Polen
het vierde cluster vormen en Portugal plus het voormalig Joegoslavië het vijfde cluster.
De sterke daling van de zuigelingensterfte in Zuid-Europese landen naar waarden die weinig
hoger zijn dan die in de West- Europese landen heeft veel bijgedragen aan de stijging van de
levensverwachting bij de geboorte in deze landen. De grootste stijging deed zich voor in
Portugal (Van Hoorn en De Beer 1998).

Levensverwachting
Naast de zuigelingensterfte is de levensverwachting een belangrijke graadmeter voor de
gezondheidstoestand.4 In paragraaf 2.3 van hoofdstuk 2, demografie, is de levensverwachting
bij de geboorte en vanaf 65 jaar voor de verschillende EU-landen weergegeven. Daar werd
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geconstateerd dat Nederland in 1980 tot de landen met de hoogste levensverwachting behoorde,
maar een kleine twintig jaar later afgezakt is tot de middenmoot. Op dit moment is de levens-
verwachting bij de geboorte opvallend hoog in zuidelijke landen als Spanje, Griekenland en
Italië.

Wat bepaalt de nu de hoogte van de levensverwachting? Op wereldschaal blijkt de levens-
verwachting sterk afhankelijk van de welvaart van landen. Gegevens van de Wereldbank laten
zien dat voor landen waar het inkomen lager is dan 5.000 US-dollar per hoofd (1990) er een
sterk positief verband bestaat tussen inkomen en levensverwachting.5 (Wereldbank 1993).
Voor de groep landen waar het inkomen gemiddeld hoger is, blijkt een hoger inkomen zich
niet meer automatisch te vertalen in een hogere levensverwachting. Hoewel de OESO-landen
een selectie van relatief welvarende landen is, wijzen cijfers van de OESO uit 1996 in dezelfde
richting. Figuur 8.1 laat dat zien voor de levensverwachting van mannen. Voor de armere
OESO-landen als Turkije, Hongarije, Polen, Mexico, Tsjechië en Portugal is het verband tus-
sen inkomen en levensverwachting goed te zien. Voor de rijkere landen draagt een hoger bruto
binnenlands product (BBP) nauwelijks bij aan een stijging van de levensverwachting. Armere
EU-landen als Griekenland en Spanje hebben toch een vrij hoge levensverwachting. Landen
met een erg hoge levensverwachting als Zweden en Japan hebben een lager inkomen per
hoofd dan bijvoorbeeld Denemarken, de Verenigde Staten en Luxemburg. Met een levens-
verwachting van 74,7 jaar voor mannen en een BBP per hoofd van 21.073 dollar in 1996
behoort Nederland onder de rijke westerse landen tot de middencategorie. Voor het totaal van
de 28 landen die in de figuur zijn weergegeven bedraagt de correlatie tussen inkomen en
levensverwachting r = 0,72. Als alleen naar de bovenste groep in de figuur wordt gekeken,
met de levensverwachting van 72 jaar of meer, dan bedraagt deze correlatie tussen BBP per
hoofd en levensverwachting r = –0.12. Voor vrouwen is de samenhang voor de 28 landen 
vergelijkbaar maar iets minder sterk (r = 0,69) en het valt op dat de levensverwachting van
vrouwen in Denemarken maar nauwelijks hoger is dan in armere OESO-landen als Tsjechië en
Polen.

Figuur 8.1 De relatie tussen inkomen per hoofd (in US-dollars koopkrachtpariteit) en de levensverwachting van 
mannen in 28 OESO-landen, 1996 

Bron: OECD (Health data 1999) 
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Het gebrek aan samenhang tussen welvaart en levensverwachting in de rijke landen kan er
mee te maken hebben dat op cross-sectionele wijze naar de samenhang op een bepaald
moment gekeken wordt. In zekere zin worden dan onvergelijkbare grootheden vergeleken: 
de welvaart op een bepaald moment en de leeftijdsspecifieke overleving, die ten dele wordt
bepaald door omstandigheden en leefwijzen in het verleden.6 Het is daarom de moeite waard
om ook te onderzoeken in welke mate een toename van de welvaart samengaat met een 
toename van de levensverwachting. Voor een wat langere periode is sprake van een duidelijke
relatie. Figuur 8.2 laat zien dat tussen 1960 en 1996 de levensverwachting van vrouwen in 
23 OESO-landen een zeer verschillend stijgingspercentage vertoonde, van slechts 5% in
Denemarken tot bijna 20% in Japan. Onder de (huidige) EU- landen was de stijging met bijna
17% het grootst in Portugal. In dezelfde periode nam het BBP per hoofd met een veelvoud
toe. Afgaande op een correlatie van r = 0.67 deed de sterkste stijging van de levensverwachting
zich vooral voor in de landen met een sterke economische groei. Voor mannen is deze samen-
hang minder sterk, r = 0,49.

Figuur 8.2 Toename van de levensverwachting van vrouwen en het BBP per hoofd in 23 OESO-landen, 1960-1996 
(in indexcijfers; 1960 = 100) 

Bron: OECD (Health data 1999)

Opmerkelijk is echter dat deze samenhang in een recentere en kortere periode van 1986 tot
1996 met name voor mannen bijna geheel afwezig is. Voor de vorengenoemde 23 OESO-
landen bedraagt deze voor vrouwen r = 0,21 en voor mannen r = -0,04. In figuur 8.3 is voor
de EU-landen weergegeven hoe de economische groei in de periode 1986-1996 zich verhoudt
tot de stijging van de levensverwachting van vrouwen. Ierland valt op met een hoge economi-
sche groei. De figuur laat duidelijk zien dat in Denemarken en Nederland de verbetering in de
levensverwachting achterblijft bij de andere landen.
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Figuur 8.3 Procentuele toename van de levensverwachting van vrouwen en toename van de economische groei in de 
vijftien EU-landen, 1986-1996 (in indexcijfers; 1986 = 100)

Bron: OECD (Health data 1999)

Voor het afgelopen decennium bestaat er dus een geringe samenhang tussen (de groei van) de
welvaart en (de groei van) de levensverwachting in de rijkere OESO- of EU-landen.
Wel is er een convergentie in de levensverwachting te bespeuren, die vooral is toe te schrijven
aan de sterftedaling in Zuid- en Midden-Europa (Van Hoorn en De Beer 1998). 

De afname in de samenhang tussen economische ontwikkeling en de levensverwachting was
voor verschillende onderzoekers een reden om naar andere verklaringen te zoeken. De veron-
derstelling van de Engelsman Wilkinson dat in de rijke landen niet het inkomen op zich maar
de inkomensongelijkheid bepalend is voor de levensverwachting heeft veel aandacht gekregen
en discussie opgeroepen.7 In verschillende publicaties heeft Wilkinson laten zien dat een 
grotere inkomensongelijkheid samengaat met een lagere levensverwachting en dat ook een
toe- of afname van relatieve armoede (volgens de OESO-norm) samenhangt met de mate
waarin de levensverwachting verbetert (Wilkinson 1992, 1994, 1996). In de voorbeelden die
hij noemt variëren de correlaties tussen 0,73 en 0,86. Al in 1970 was de levensverwachting
van landen met een lage inkomensongelijkheid als Zweden, Nederland en Noorwegen (Gini-
coëfficiënt < 0,30) beduidend hoger dan in landen met een grotere inkomensongelijkheid als
de VS, West-Duitsland, Spanje en Frankrijk (Gini-coëfficiënt > 0,35). In landen waar tussen
1975 en 1985 de relatieve armoede toenam, zoals Denemarken, Ierland en het Verenigd
Koninkrijk, nam de levensverwachting maar weinig toe. In landen waar de armoede afnam,
zoals Frankrijk, Griekenland of België, steeg de levensverwachting veel sterker (de auteur rap-
porteert een r = 0,73 voor de twaalf EEG-landen). Een vergelijkbare relatie bleek er te bestaan
tussen inkomensongelijkheid en zuigelingensterfte (Wennemo, 1993). In 1950 bestond er nog
een sterke samenhang tussen het absolute welvaartsniveau (BBP) en de sterfte van kinderen
onder de 1 jaar in de achttien onderzochte OESO-landen. Niet verwonderlijk gezien de hoge
zuigelingensterfte die tabel 8.10 liet zien voor de armere Zuid-Europese landen. Deze samen-
hang nam in de loop der tijd af en was niet langer significant voor het jaar 1980. Met behulp
van gegevens uit de Luxemburg income study die verzameld waren rond 1980, kon getoond
worden dat zowel inkomensongelijkheid als relatieve armoede sterk correleerden met de hoogte
van de zuigelingensterfte. Wanneer de, enigszins ter discussie staande, gegevens uit West-
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Duitsland worden weggelaten, loopt de correlatie tussen relatieve armoede en zuigelingen-
sterfte op tot r = 0,94. Een recente publicatie over inkomensverschillen tussen Europese ver-
zorgingsstaten maakt het mogelijk om deze samenhangen voor de huidige vijftien EU-landen
weer te geven voor het midden van jaren negentig (tabel 8.11; Vogel 1999). 

Tabel 8.11 Correlaties tussen indicatoren voor inkomensongelijkheid, levensverwachting en zuigelingensterfte voor 
vijftien EU-landen, 1994

levens- levens- relatieve 
zuigelingen- verwachting verwachting armoede

sterfte maten sterfte vrouwen mannen (OESO)
zuigelingensterfte –
levensverwachting vrouwen –0,27 –
levensverwachting mannen –0,14 0,66 –
relatieve armoedea 0,77 –0,24 –0,16 –
inkomensongelijkheid (gini) 0,65 –0,12 –0,13 0,86
a correlaties met relatieve armoede zonder Oostenrijk.

Bron: OECD (Health data 1999); Vogel (1999); Wereldbank (1999)

In de meeste gevallen is de gevonden samenhang lager dan op grond van eerdere publicaties
verwacht mocht worden. Eigenlijk lijkt alleen de samenhang tussen relatieve armoede, 
inkomensongelijkheid en zuigelingensterfte het vermelden waard. Bedacht moet worden, dat
in tabellen die gebaseerd zijn op een gering aantal landen, één enkele afwijkende waarneming
al een duidelijk verstorend effect kan hebben. Figuur 8.4 brengt de relatie tussen relatieve
armoede en de levensverwachting van vrouwen in beeld. In de tabel bedraagt de correlatie 
r = -0,24. Denemarken neemt in de ontwikkeling van de levensverwachting een uitzonderlijke
plaats in, waarover later meer. Wanneer de levensverwachting van Denemarken buiten
beschouwing wordt gelaten, neemt de correlatie toe tot r = -0,50. 

Figuur 8.4 De relatie tussen relatieve armoede (OESO-definitie) en de levensverwachting van vrouwen in 
veertien landen van de EU, 1994 

Bron: OECD (Health data 1999); Vogel (1999)
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Ook andere onderzoekers kunnen de hoge correlaties van Wilkinson en de zijnen soms niet
reproduceren. (Judge et al. 1998). Critici hebben met name hun twijfels geuit over de inko-
mensgegevens van de verschillende landen. Het is daarom niet van belang ontbloot om te
memoreren dat bijvoorbeeld ook een vergelijking tussen de verschillende staten in de VS de
verwachte samenhang laat zien (Kawachi et al. 1997). 

Wat betekent het nu dat in westerse landen de inkomensongelijkheid samenhangt met de sterfte?
Ten eerste is het uit economisch oogpunt plausibel dat een geringe inkomensongelijkheid de
gezondheidstoestand van de bevolking als geheel ten goede komt. Bijvoorbeeld omdat aan de
onderkant van de inkomensverdeling een additionele gulden meer gezondheidswinst oplevert
dan aan de bovenkant. Boven een bepaalde drempel leverde additionele welvaart op zich
immers niets meer op (zie figuur 8.1). Een land met een verzorgingsstaat die inkomens herver-
deelt ten gunste van de onderkant, koopt daarmee meer gezondheid voor zijn inwoners dan
een land waarin zo'n herverdelingsmechanisme niet bestaat. Toch lijkt het dat inkomens-
ongelijkheid voor meer staat dan alleen verschillen in de levensstandaard van uitkeringsont-
vangers in de verschillende landen. Zo zijn de kleine inkomensverschillen vooral te vinden in
verzorgingsstaten van het sociaal-democratische type, die bekend staan om hun hoge niveau
van publieke voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle burgers. 

Onderzoekers van de relatieve-inkomenshypothese hebben het daar echter niet bij gelaten,
maar menen met het begrip 'sociale cohesie' een 'diepere' sociale verklaring te vinden voor de
relatie tussen inkomensongelijkheid en sterfte. Een grote sociale cohesie zou zich slecht ver-
dragen met grote inkomensverschillen. Van de omvang en de verbondenheid in sociale netwer-
ken was bekend dat er een positief effect bestaat op de levensduur. Sociale cohesie is een las-
tig te meten begrip. Als participatie in vrijwilligerswerk en het onderlinge vertrouwen tussen
mensen gebruikt worden als indicatoren, dan blijkt sociale cohesie met name groot te zijn in
egalitaire samenlevingen. In het eerdergenoemde Amerikaanse onderzoek, met gegevens uit
39 van de 50 staten, werden de verwachte verbanden inderdaad gevonden. Tussen inkomens-
ongelijkheid (gemeten met de z.g. Robin Hood-index), sociale cohesie (lidmaatschappen van
verenigingen en het vertrouwen in andere mensen) en sterfte bestaan sterke verbanden.
Bestaan deze relaties nu ook wanneer West-Europese landen met elkaar vergeleken worden?
Dat blijkt wel zo te zijn als het gaat om de relatie tussen het 'hebben van vertrouwen in men-
sen', zoals onderzocht in de World values survey en de mate van relatieve armoede (r = -0,77)
(Inglehart 1997). De Scandinavische landen en Nederland onderscheiden zich als landen met
een groot vertrouwen in mensen en een geringe armoede. Onder de bewoners van de zuidelijke
landen is het vertrouwen in anderen veel geringer en het armoedepercentage hoger, wat met
name geldt voor Portugal. Tabel 5.5 van dit rapport laat zien dat in een zuidelijk land als
Italië, slechts een klein deel van de bevolking lid is van een maatschappelijke of politieke
organisatie. In Nederland en Denemarken is de organisatiegraad in dat opzicht juist erg hoog.
Het is echter niet zo dat in landen waar de bevolking een groot vertrouwen in anderen zegt te
hebben de levensverwachting ook hoog is. Zo zijn er forse verschillen in levensverwachting
tussen de Scandinavische landen, terwijl het onderlinge vertrouwen in mensen nagenoeg gelijk
is. In een land als Frankrijk, waar het onderlinge vertrouwen erg laag is, behoort de levens-
verwachting van vrouwen tot de hoogste van wereld. Denemarken koppelt een hoge maat-
schappelijke participatie aan een lage levensverwachting. Het lijkt er dus op dat economische
en culturele factoren binnen Europa veel meer invloed hebben op de levensverwachting dan
sociale cohesie. Dat sociale cohesie wel van belang is in de Verenigde Staten vloeit wellicht
voort uit de omstandigheid dat dit land voor het grootste deel van de bevolking immigratie-
land is, en eeuwenoude culturele verschillen veel minder een rol spelen.
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Doorredenerend in de lijn van de hypothese over de inkomensongelijkheid zou verwacht
mogen worden dat ook binnen landen de verschillen in sterfte tussen sociaal-economische
klassen of naar inkomen relatief klein zijn in verzorgingsstaten van het sociaal-democratische
type. De uitkomsten van het onderzoek naar sociaal- economische gezondheidsverschillen
ondersteunen deze veronderstelling niet. In een studie naar sterfteverschillen in negen landen
(de vier Scandinavische landen, Engeland/Wales, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje) is niet
naar de samenhang tussen sterfte en inkomen gekeken, maar wel naar de sterfte van mannen
in manuele versus de niet-manuele beroepen. Die verschillen zijn in de noordelijke landen niet
lager dan in een traditionele klassemaatschappij als Groot-Brittannië of zuidelijke landen als
Italië en Spanje (Mackenbach et al. 1997). In hetzelfde onderzoek is ook naar verschillen in de
subjectieve gezondheid gekeken. Ook daar zijn de verschillen in gezondheid naar opleidings-
niveau in de noordelijke landen niet kleiner dan in de zuidelijke. Wanneer beide gezondheids-
indicatoren in een rangorde geplaatst worden, dan blijkt dat Frankrijk het minst gunstig scoort
in de gezondheidsverschillen naar sociaal economische status (SES) op de voet gevolgd door
Zweden en Noorwegen, en met Spanje en Zwitserland als landen met de kleinste verschillen
naar SES. Een goed toegankelijk gezondheidszorgsysteem en andere verdelingsmechanismen
van de verzorgingsstaat hebben slechts een beperkte invloed op de levensduur. Als eenmaal
iedere burger op gelijke wijze toegang heeft tot voorzieningen van preventieve en curatieve
zorg, gaan andere verschillen in gezondheidsdeterminanten zwaarder wegen. Onderzoek naar
de oorzaakspecifieke sterfte komt zulke verschillen op het spoor. Riskante gewoonten spelen
een belangrijke rol. Zo blijkt een kwart van de SES-gebonden verschillen in levensverwach-
ting van Finse mannen toe te schrijven aan alcoholgebruik (Makela et al. 1997). Roken is een
andere belangrijke factor. In noordelijke landen was roken al in de jaren 1960 veel meer klas-
segebonden dan in de zuidelijke landen. Dat is ook nu nog zo (Cavelaars et al. 2000).
Daarnaast wordt gezegd dat het gezonde mediterrane dieet vooral een gezondheidsbescher-
mend effect heeft gehad voor de lagere sociale klassen in de zuidelijke landen. Het is met
name door deze verschillen in riskante gewoonten tussen hoge- en lage-statusgroepen dat ook
in egalitaire verzorgingsstaten als Denemarken de klassegebonden gezondheidsverschillen
blijven bestaan.

De subjectief ervaren gezondheid 
In het licht van de relatieve-inkomenshypothese is het de moeite waard om ook bij de subjec-
tieve indicatoren voor gezondheid naar de sociaal-economische gezondheidsverschillen te 
kijken. In veel Europese landen vinden met enige regelmaat leefsituatieonderzoeken of
gezondheidsenquêtes plaats. Verschillende malen is getracht om met de gegevens hieruit een
landenvergelijkend overzicht te maken van de gezondheidsverschillen naar sociale status
(SES). Hieruit komt naar voren dat in alle onderzochte landen gezondheidsverschillen naar
sociale status bestaan. Overal wijzen de verschillen in dezelfde richting: een hogere sociale
status (zij het inkomen, opleiding of beroep) verhoogt de kans op een goede gezondheid.

In een wat oudere studie met gegevens uit de jaren tachtig hebben Kunst, Geurts en Van den
Berg vergelijkingen met Nederland uitgevoerd voor een aantal indicatoren van gezondheid en
SES (Kunst et al. 1992). De VS onderscheidden zich als een land waar de gezondheidsver-
schillen naar opleidingsniveau groter zijn dan in Nederland. Dat geldt voor zowel mannen als
vrouwen en voor verschillende gezondheidsindicatoren.8 In Japan zijn de aan inkomen gerela-
teerde verschillen in ervaren gezondheid juist kleiner dan bij ons (dat geldt voor zowel man-
nen als vrouwen). Er werden ook verschillen met Scandinavische landen gevonden maar deze
waren minder eenduidig. Voor mannen waren de aan opleiding gerelateerde verschillen ten
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aanzien van 'ervaren gezondheid' in Zweden kleiner dan in Nederland. Voor vrouwen waren
deze verschillen in Denemarken echter weer groter, en dat geldt ook voor de aanwezigheid
van langdurige gezondheidsproblemen. In Finland werden voor vrouwen kleinere verschillen
gevonden in lichamelijke beperkingen (OESO-lijst). Engeland viel op met kleinere verschillen
onder mannen voor verschillende indicatoren van gezondheid en van SES.9 In Italië tenslotte
werden weer grotere aan opleidingsniveau gerelateerde verschillen gevonden dan in Nederland
in de zogenoemde kortdurende beperkingen. 

Een recenter onderzoek met vergelijkingen voor elf landen (Denemarken, Finland, Noorwegen,
Zweden, West-Duitsland, Zwitserland, Groot Brittanië, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje)
naar gezondheidsverschillen die aan opleiding gerelateerd zijn, vindt grote verschillen voor
Zweden, Noorwegen en Denemarken en kleine verschillen in Spanje, Zwitserland en West-
Duitsland (Cavelaars et al. 1998). Daartussenin zijn de gezondheidsverschillen gelokaliseerd
van Finland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Nederland is moeilijker te ordenen, omdat
hier de gezondheidsverschillen naar opleiding bij de mannen groot zijn en bij de vrouwen klein.

Een geheel ander patroon vinden Doorslaer et al. die de verschillen in ervaren gezondheid
naar inkomen hebben afgezet tegen de inkomensongelijkheid in negen landen (Verenigde
Staten, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zwitserland, West-Duitsland, Oost-Duitsland, Finland,
Nederland, Zweden, zie: Van Doorslaer et al. 1997). In elk van deze landen werden significante
verschillen gevonden. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren de gezond-
heidsverschillen naar inkomen het sterkst. Met afnemende inkomensongelijkheid werden de
gezondheidsverschillen naar inkomen kleiner. De samenhang is met een r = –0,87 sterk te 
noemen. In Zweden en voormalig Oost-Duitsland waren deze verschillen het kleinst.
Nederland neemt een middenpositie in, voor zowel de inkomensongelijkheid als de aan 
inkomen gerelateerde gezondheidsverschillen.

Het beeld dat uit de landenvergelijkende studies naar voren komt is divers. In het licht van de
theoretische noties over de relatie tussen inkomensongelijkheid en gezondheid past alleen de
laatstgenoemde studie goed bij de verwachtingen van Wikinson cum suis. Zodra echter naar
andere indicatoren van SES wordt gekeken, gaan de verwachtingen niet op. In Scandinavische
landen zijn de gezondheidsverschillen eerder groter dan kleiner dan elders. Dat er in de
Scandinavische landen grote gezondheidsverschillen tussen personen met een hoge en lage
sociale status bestaan, kan worden verklaard door belangrijke gezondheidsdeterminanten als
een ongezonde leefstijl, (met name het gebruik van alcohol en sigaretten) dat zich in weerwil
van hoge accijnzen, aan het herverdelingsmechanisme van de verzorgingsstaat onttrekt. Dat 
de gezondheidsverschillen naar inkomen wel gering zijn en naar opleidingsniveau niet, doet
vermoeden dat in Scandinavische landen de statusrangordeningen nogal verschillen: een laag
opleidingsniveau kan samengaan met een relatief hoog inkomen en vice versa.

Sterfte en subjectieve gezondheid gecombineerd: de gezonde levensverwachting
Een van de vragen die de sterke stijging van de levensverwachting in de westerse landen
oproept, is of de vermindering van de sterfte een keerzijde heeft in de toename van het aantal
zieken en gehandicapten. De zegeningen van de medische wetenschap stellen de dood uit,
maar eisen hun tol in de vorm van een toenemend aantal chronisch zieken, is de redenering.
Dit wordt wel de failure of success van medische behandelingen genoemd en is voor een spe-
cifieke doodsoorzaak als hartinfarct inderdaad aantoonbaar (Gruenberg 1977; Bonneux et al.
1997). Wanneer preventie en behandeling het overlijdensrisico van een hartinfarct verminderen,
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dan volgt enkele decennia later een toename van het aantal mensen dat op hogere leeftijd aan
'hartzwakte' of 'hartfalen' lijdt. Om de vraag naar de failure of success-hypothese in zijn alge-
meenheid te beantwoorden is een nieuwe gezondheidsindicator ontwikkeld, die de resultaten
van gezondheidsenquêtes koppelt aan sterftecijfers en aangeeft hoeveel jaren men naar ver-
wachting in een goede (of minder goede) gezondheid zal doorbrengen. Voor 37 landen bestaan
berekeningen van de gezonde levensverwachting of de levensverwachting zonder beperkingen.
Voor 10 landen bestaan tijdreeksen, die onderling echter niet goed vergelijkbaar zijn. Enkele
trends voor de levensverwachting zonder beperkingen laat figuur 8.5 zien.

Figuur 8.5 Levensverwachting zonder beperkingen van vrouwen in acht landen, 1970-1995 

Bron: OECD (Health data 1998); Perenboom et al. (1997)

In sommige landen, zoals Nederland, nemen de lichte beperkingen wel toe, maar de ernstige
beperkingen (niet in de figuur) doen dat eigenlijk nergens. Zo is in westerse landen de levens-
verwachting van vrouwen van 65 jaar en ouder in de periode 1965-1993 met vier jaar gestegen
en stijgt de levensverwachting zonder ernstige beperkingen in hetzelfde tempo (Mathers en
Robine 1997). Het percentage van het leven dat met beperkingen wordt doorgebracht daalt
daardoor en er lijkt in ieder geval op basis van de 'levensverwachting zonder beperkingen'
geen bevestiging van de failure of success-hypothese. In een recente OESO-studie werd de
vraag gesteld of de gezondheid van ouderen snel genoeg verbetert om de vergrijzing van de
bevolking te compenseren (Jacobzone, et al. 2000). Voor landen als Duitsland, Frankrijk,
Japan en de Verenigde Staten werden duidelijke reducties vastgesteld in de prevalentie van
ernstige fysieke beperkingen onder ouderen. Dat was niet het geval in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Australië, terwijl voor Canada en Zweden een gemengd beeld naar voren kwam
(zowel verbeteringen als verslechteringen).

In figuur 8.5 komt Nederland naar voren als een land met een minder goede 'levensverwach-
ting zonder beperkingen' dan elders. Figuur 8.6 maakt duidelijk dat Nederland inderdaad laag
scoort als zonder verdere differentiatie naar deze maat gekeken wordt. Wanneer alleen de ern-
stige fysieke beperkingen in de vergelijking worden betrokken, verschilt Nederland niet veel
van andere landen.
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Figuur 8.6 Levensverwachting van vrouwen, zonder (ernstige) beperkingen voor de twaalf landen van de EG, 1994

Bron: Robine (1998)

8.4.3 Gebruik van tabak en alcohol in Europa
Met name rookgewoonten zijn er de oorzaak van dat in een land als Denemarken de levens-
verwachting laag is (Osler 1999). Tabel 8.12 laat zien dat in Denemarken veel meer vrouwen
roken dan in andere EU-landen. De toename van het roken onder vrouwen wordt vaak gezien
als een teken van emancipatie (Van Reek 1983). De vroege emancipatie van vrouwen in
Denemarken heeft op dit moment echter zeer nadelige effecten. Het percentage rokers ver-
toont in veel landen een dalende trend. Deze daling vindt overigens vooral plaats onder hoger
opgeleide rokers (Pierce 1989). Hierdoor wordt een riskante gewoonte als roken in toenemende
mate een kenmerk van personen met een lagere sociaal-economische status. Opvallend is dat
het aantal rokende vrouwen in Italië en Spanje stijgt. In de zuidelijke landen zijn het vooral de
hoogopgeleide vrouwen die roken. (Cavelaars et al. 2000)

Tabel 8.12 Percentage rokers onder de bevolking van 15 jaar en ouder in EU-landen, 1980-1996
rond 1980 rond 1990 rond 1996 

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen
Nederland 52,0 34,0 42,8 31,5 40,9 31,2

overig West- en België 41,7 28,4 38,0 26,0 34 27
Midden-Europa Duitsland 44,7 21,2 38,0 22,2 35,6 21,5

Frankrijk 46,4 16,4 37,8 19,2
Ierland 39,0 34,1 31,0 29,0

Oostenrijk 41,1 17,1 35,5 20,3
Verenigd Koninkrijk 42,0 33,0 31,0 29,0

Noord-Europa Denemarken 56,7 43,9 47,1 40,3 36,0 36,0
Finland 35,0 17,0 32,0 20,0 27,0 18,0
Zweden 36,3 28,7 25,8 25,9 21,0 23,0

Zuid-Europa Griekenland – – 51,0 26,0
Italië 54,3 16,7 37,8 17,8 34,9 17,9

Portugal 46,0 9,5 – – 30,2 7,1
Spanje 61,9 18,3 51,5 21,4 43,5 24,5

Bron: OECD (Health data 1998, 1999). Wanneer voor 1980/1990 geen data beschikbaar, +/- 1 jaar gebruikt of het 
gemiddelde van meerdere jaren
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In het gebruik van alcoholische dranken heeft zich in Europa sinds de jaren vijftig een aantal
opvallende ontwikkelingen voorgedaan (Muñoz-Perez en Nizard 1999). In het naoorlogse
Europa nam het alcoholgebruik snel toe, waarbij in Frankrijk al in de jaren vijftig een piek
bereikt werd, die werd gevolgd door een gestage daling. In andere landen die wijn produceer-
den (Spanje, Italië, Portugal) of bier (Nederland, België, Duitsland) duurde het vaak tot het
midden van de jaren zeventig of begin jaren tachtig tot het hoogste consumptieniveau bereikt
werd. Hierna volgde in Zuid-Europa een daling. In de Midden-Europese landen bleef de con-
sumptie vrij constant. In Noord-Europa bleef de consumptie van alcohol tot de jaren zestig
beperkt. De stijging van het gebruik die volgde hield vooral in Denemarken en Finland lang
aan, wat in Zweden en Noorwegen veel minder het geval was. In de zuidelijke wijndrinkende
landen nam de consumptie van bier en gedestilleerd toe, terwijl in een bierdrinkend land als
België de consumptie van wijn en gedestilleerd toenam. In Nederland werd in de jaren vijftig
nog hoofdzakelijk gedestilleerd, en in mindere mate bier, gedronken. De consumptie van
gedestilleerd daalde sterk en die van bier en wijn nam toe. Na het midden van de jaren tachtig
nam de consumptie van alcohol vooral toe in Oost-Europa. De sterfte als gevolg van alcohol-
gebruik laat in Denemarken (maar ook Finland) sinds de jaren zeventig een sterk stijgende
ontwikkeling zien, die verder alleen in Oost-Europa gevonden wordt. 

Tabel 8.13 Consumptie van alcoholische dranken per hoofd in Europa, 1950-1994 (in liters pure alcohol)
1950-1954 1975-1979 1990-1994

Nederland 1,9 8,8 8,5
overig West- en België 5,7 10,3 9,4
MiddenEuropa Duitsland (West) 4,5 12,9 11,6

Frankrijk 19,2 16,6 12,3
Zwitserland 8,5 10,5 10,3

Oostenrijk 5,6 10,8 11,2
Verenigd Koninkrijk 3,9 7,2 7,2

Noord-Europa Denemarken 3,8 9,1 9,8
Finland 2,4 6,3 7,6

Noorwegen 2,1 4,3 3,8
Zweden 4.0 6,2 5,5

Zuid-Europa Spanje 7,7 13,5 9,8
Italië 10,3 12,7 8,6

Portugal 11,6 11,9 10,9
Bron: Muñoz-Perez en Nizard (1999)

8.4.4 Verloren levensjaren naar doodsoorzaak 
Met de algemene indicatoren als de levensverwachting, de zuigelingensterfte of de subjectief
ervaren gezondheid kan slechts in beperkte mate inzicht geboden worden in de gezondheids-
toestand en de veranderingen daarin. Ook bleek de verklaringskracht van de economische en
sociale determinanten beperkt. Een ander licht op de ontwikkeling in de gezondheidstoestand
biedt het sterftepatroon naar doodsoorzaak. Een samenvattende maat die rekening houdt met
de leeftijd waarop de sterfte plaatsvindt is het 'aantal potentieel verloren levensjaren'(Romeder
en McWhinnie 1977). Deze indicator geeft aan hoeveel jaren personen tot hun zeventigste jaar
geleefd zouden kunnen hebben als ze niet aan een bepaalde oorzaak overleden zouden zijn en
kan worden opgevat als een maat voor premature sterfte. In de volgende grafieken wordt voor
een beperkt aantal landen weergegeven welke langetermijn-ontwikkelingen (bijna veertig jaar)
zich in deze indicator voorgedaan hebben. Naast Nederland zijn dat een Scandinavisch land
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(Denemarken), een Zuid-Europees land (Spanje), een niet-continentaal rijk (het Verenigd
Koninkrijk) en twee belangrijke (bijna-)buurlanden (Frankrijk en Duitsland). Ook de weergave
van het aantal doodsoorzaken is noodgedwongen beperkt. Daarbij is een keuze gemaakt voor
aandoeningen waarbij leefgewoonten als roken en alcoholconsumptie (zie § 8.4.3) een rol 
spelen of die de sterftetrends in de verschillende landen benadrukken. Voor mannen zijn dat
ischemische hartziekten, kanker, levercirrose en verkeersongelukken. De verloren levensjaren
voor vrouwen zijn weergegeven voor borstkanker, longkanker en suïcide. Nederland staat
bekend als een land waar borstkanker veel voorkomt en in de jaren zestig was de sterfte al
relatief hoog. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is dat het geval, maar Zuid-
Europa wijkt daar duidelijk van af. Figuur 8.7 laat zien dat er recentelijk een zekere conver-
gentie tussen Noord en Zuid optreedt (wellicht mede vanwege betere overleving in het noor-
den). De figuur met de longkankersterfte (figuur 8.8) laat duidelijk zien dat de Deense vrouwen
nu de tol betalen voor hun hoge tabaksconsumptie in het verleden. In Nederland stijgt de sterfte
echter ook sterk en dat is niet verwonderlijk gezien het relatief hoge aantal rokende vrouwen
bij ons in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje. In de zelfmoordstatistieken
onderscheidt Denemarken zich opnieuw in ongunstige zin (figuur 8.9). De sterfte was al hoog
in de jaren vijftig, maar bereikte een piek in 1980. Hierna volgt een daling in de richting van
een midden-Europees gemiddelde. De premature sterfte onder mannen weerspiegelt ook een
aantal bekende trends. De opkomst en daling van de sterfte aan een welvaartsziekte als het har-
tinfarct is aan de Zuid-Europese landen bijna ongemerkt voorbijgegaan (figuur 8.10). Ook hier
recentelijk een duidelijke convergentie in Europa. In landen met een hoge sterfte aan hart- en
vaatziekten is de sterfte aan kanker relatief laag en vice versa (Van Hoorn en De Beer 1998: 5).
In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken ontwikkelt de premature sterfte aan
kanker zich in gunstige zin (figuur 8.11). Frankrijk valt op met een hoge sterfte, terwijl zich in
een Zuid-Europees land als Spanje een gestage stijging van de sterfte voordoet. In Nederland
bereikte het aantal verkeersdoden in 1970 een hoogtepunt. Figuur 8.12 maakt duidelijk dat
zich met name in Duitsland een vergelijkbare ontwikkeling voordeed, waarbij de piek nog
veel hoger was dan bij ons. De sterfte aan levercirrose (figuur 8.13) weerspiegelt de reeds
genoemde trends in het gebruik van alcohol: een aanvankelijk hoge sterfte in Frankrijk en
Spanje die een dalende tendens vertoont, en een stijgende sterfte in Denemarken. Duitsland
valt op met een stijging in de jaren zeventig en een daling in de jaren tachtig. Deze wordt vervol-
gens opnieuw gevolgd door een stijging, die is toe te schrijven aan voormalig Oost-Duitsland,
waar de sterfte in de jaren 1990-1994 verdubbeld is ten opzichte van de jaren 1985-1989.

Figuur 8.7 Potentieel verloren levensjaren aan borstkanker, vrouwen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)

1960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996
0

50

100

150

200

250

300

350

400

pe
r 1

00
.0

00
 v

ro
uw

en

Denemarken

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Spanje

50 GEZONDHEID EN ZORG



Figuur 8.8 Potentieel verloren levensjaren aan longkanker, vrouwen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.9 Potentieel verloren levensjaren aan zelfmoord, vrouwen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.10 Potentieel verloren levensjaren aan ischemische hartziekten, mannen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)
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Figuur 8.11 Potentieel verloren levensjaren aan kanker, mannen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.12 Potentieel verloren levensjaren aan verkeersongevallen met motorvoertuigen, mannen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.13 Potentieel verloren levensjaren aan levercirrose, mannen < 70 jaar, 1960-1997

Bron: OECD (Health data 1999)
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8.4.5.Conclusies internationale vergelijking gezondheid
De belangrijkste maat voor gezondheid, de levensverwachting bij de geboorte, is op wereld-
schaal sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling. Voor relatief welvarende landen als
de vijftien landen van de EU is dat veel minder het geval. Voor deze landen bestaat er wel een
verband tussen gezondheidsindicatoren en inkomensongelijkheid. Dat verband is sterker voor
een indicator als zuigelingensterfte dan voor levensverwachting. De zuigelingensterfte is veel
meer dan de levensverwachting afhankelijk van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg-
voorzieningen. In landen met een kleine inkomensongelijkheid zijn veelal omvangrijke verzor-
gingsstaten ontstaan, met voorzieningen die ook voor de lagere-inkomensgroepen toegankelijk
zijn. De veronderstelling dat een kleinere inkomensongelijkheid staat voor een grotere sociale
cohesie, in de zin van onderling vertrouwen tussen mensen, vindt ook bevestiging. Er zijn, bij
de hier onderzochte landen, echter geen aanwijzingen dat het juist de sociale cohesie is die
ervoor zorgt dat mensen lang leven. Zo is in de Zuid-Europese landen de inkomensongelijk-
heid groot en is het (in onderzoek gerapporteerde) onderlinge vertrouwen laag. De levensver-
wachting is er echter juist relatief hoog. De stijging van de levensverwachting in de zuidelijke
landen lijkt vooral toe te schrijven aan de sterke reductie in de zuigelingensterfte en de voor-
delen van het mediterrane dieet in de preventie van hart- en vaatziekten.

Nederland en Denemarken zijn landen waarin de levensverwachting in de afgelopen decennia
niet sterk gegroeid is. Voor Denemarken komt daar nog eens bij dat ook de hoogte van de
levensverwachting ongunstig afsteekt bij die in andere welvarende landen. Het beeld dat naar
voren komt is dat met name ongezonde gewoonten als roken verantwoordelijk zijn voor de
hoge sterfte onder de Denen. De staat van de (zorg)voorzieningen komt als verklaring veel
minder in aanmerking. Zo is de zuigelingensterfte in Denemarken lager dan in de Zuid-
Europese landen, die echter een hogere levensverwachting hebben. De invloed van de riskante
gewoonten verklaart ook waarom er in de Scandinavische landen toch nog omvangrijke
gezondheidsverschillen naar sociaal-economische status (SES) bestaan. In deze landen zijn
ongezonde gewoonten als roken en excessief alcoholgebruik veel meer iets van de lagere SES-
groepen dan in de Zuid-Europese landen, waar bijvoorbeeld roken juist een gewoonte is van
mensen met een hogere sociaal-economische status. 

Een vraag die tot nu toe niet uitgebreid aan de orde is geweest, is die naar de bijdrage van
zorgvoorzieningen aan de verlenging van de levensduur. Deze bijdrage is lastig te kwantifi-
ceren, omdat het effect hiervan moeilijk te scheiden is van de bijdrage van andere determinan-
ten. In de volgende paragraaf, over de kosten van de gezondheidszorg, komen we hierop terug
als de resultaten van een recente OESO-studie besproken worden, die een relatie legt tussen de
toename van de uitgaven voor gezondheidszorg in 21 OESO-landen en de reductie in de ver-
mijdbare sterfte.

8.5 De gezondheidszorg in internationaal perspectief

8.5.1 Inleiding
In Europa speelt de overheid een belangrijke rol in de gezondheidszorg. In alle EU-landen
vindt de overheid het van belang dat de toegankelijkheid voor alle burgers gewaarborgd is, dat
de kwaliteit goed is, maar tevens dat de uitgaven slechts in beperkte mate groeien. Vanuit deze
doelstellingen wordt Nederland in deze paragraaf met andere Europese landen vergeleken.
Daarbij komt in paragraaf 8.5.2 eerst de vergelijking van de uitgaven aan bod. Enkele aspec-
ten van medische consumptie worden in paragraaf 8.5.3 behandeld. Een echte vergelijking van
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de kwaliteit van de verschillende systemen behoort voor dit rapport niet tot de mogelijkheden.
Wel kan in paragraaf 8.5.4 worden ingegaan op de tevredenheid van de burger met het systeem
in eigen land.

8.5.2 Kosten van gezondheidszorg
Met de toename van de welvaart in de jaren zestig stegen ook de uitgaven voor de gezond-
heidszorg. Niet alleen in absolute termen, maar ook als percentage van het bruto binnenlands
product (BBP), een economische grootheid die vaak in internationale vergelijkingen gebruikt
wordt. In de veertig jaar na 1960 is het aandeel van het BBP dat aan gezondheidszorg wordt
uitgegeven in alle EU-landen gestaag toegenomen. In 1997 was dat aandeel in Duitsland het
hoogst, gevolgd door Frankrijk, Griekenland, Zweden en Nederland.10 Een groot contrast hier-
mee vormen de uitgaven in het Verenigd Koninkrijk, die een veel geringere groei vertonen.
Tabel 8.14 brengt deze ontwikkeling in beeld, waarbij de landen zo geordend zijn dat de 'duur-
ste' landen bovenaan staan. Een gedetailleerde inspectie van de kostenontwikkeling in
Nederland leert dat deze als percentage van het BBP na 1983 (na invoering van de ziekenhuis-
budgettering) een daling vertoonde en na 1993 opnieuw, waar vooral de sterke economische
groei verantwoordelijk voor lijkt.

Tabel. 8.14 Uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het BBP in EU-landen, 1960-1997 (in procenten en 
US-dollars koopkrachtpariteiten)

1960 1970 1980 1990 1997 per hoofd in 1997
Duitsland (tot en met 1990 West-Duitsland) 4,8 6,3 8,8 8,7 10,7 2.364
Frankrijk 4,2 5,8 7,6 8,9 9,6 2.047
Griekenland 3,1 5,7 6,6 7,6 8,6 1.196
Zweden 4,7 7,1 9,4 8,8 8,6 1.762
Nederland 3,8 5,9 7,9 8,3 8,5 1.933
Oostenrijk 4,3 5,3 7,7 7,2 8,3 1.905
Denemarken 3,6 5,9 9,3 8,3 8,0 2.042
Portugal – 2,8 5,8 6,4 7,9 1.148
België 3,4 4,1 6,5 7,5 7,6 1.768
Italië 3,6 5,2 7,0 8,1 7,6 1.613
Finland 3,9 5,7 6,5 8,0 7,4 1.525
Spanje 1,5 3,7 5,6 6,9 7,4 1.183
Luxemburg – 3,7 6,2 6,6 7,0 2.303
Verenigd Koninkrijk 3,9 4,5 5,6 6,1 6,9 1.415
Ierland 3,8 5,3 8,7 6,7 6,3 1.293
Bron:. OECD (Health data 1999)

De stijging van de kosten in nominale termen laat een ander beeld zien. In lopende prijzen is
de stijging de in zuidelijke landen het grootst. Een groot deel hiervan is toe te rekenen aan
inflatie. In de West- en Noord-Europese landen verschilt de groei nogal. In het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Finland bedragen de uitgaven in 1997 meer dan het drie-
voudige van de uitgaven in 1980. In Nederland heeft in deze periode slechts een verdubbeling
van de nominale uitgaven plaatsgevonden van 1.914 gulden in 1980 tot 3.962 gulden in 1997.
Ook in Duitsland, België, Denemarken, Zweden en Oostenrijk was de nominale groei beschei-
den. In constante prijzen is de stijging nog geringer. Zo gezien waren de Nederlandse uitgaven
per hoofd in 1997 ongeveer 47% hoger dan in 1980.
De figuren 8.14 - 8.16 maken duidelijk dat met name in Zweden en Denemarken de uitgaven-
stijging gering is geweest. Portugal, Spanje maar ook het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg
vallen op met een grote stijging.
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Figuur 8.14 Stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd, 1980-1997 (in constante prijzen; 1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.15 Stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd, 1980-1997 (in constante prijzen; 1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1999)

Figuur 8.16 Stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd, 1980-1997 (in constante prijzen; 1980 = 100)

Bron: OECD (Health data 1999)
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Wat bepaalt nu hoe hoog de uitgaven zijn en wat bepaalt de groei van de uitgaven?
Een complex geheel van factoren is hiervoor verantwoordelijk. Volgens een onderzoek van de
OESO heeft het grootste deel van de stijgingen te maken met veranderingen in aanbodfactoren:
technologische ontwikkelingen, groei van medisch personeel en faciliteiten, autonome prijs-
stijgingen. Een veel kleiner deel heeft te maken met veranderingen aan de vraagkant. Voor de
landen van de EU wordt deze verhouding geschat op 80%-20% (OECD 1996). Het is tot nu
toe niet gelukt om alle factoren en het afzonderlijke en/of gezamenlijke belang ervan precies
te definiëren. Econometrisch onderzoek heeft tot nu toe slechts beperkte antwoorden kunnen
geven. Het meeste onderzoek richtte zich op de hoogte van de uitgaven in de OESO-landen.
Al in de jaren zeventig was gebleken dat de hoogte van het nationaal inkomen (BBP) de uit-
gaven voor gezondheidszorg bijna volledig domineert. Met het BBP per hoofd kon 92% van
de variantie in de uitgaven van 13 OESO-landen (1971) verklaard worden (Newhouse 1977).
Ook in latere studies deed de dominante invloed van het BBP zich gelden. In een aantal studies
werd een inkomenselasticiteit groter dan 1 gevonden en dat betekent dat gezondheidszorg aan
de marge een luxegoed is. Dat betekent dat met de stijging van het BBP de kosten van de
gezondheidszorg meer dan evenredig stijgen.

Een recentere studie gebruikte gegevens over 22 jaar (1970-1991) uit 22 OESO-landen
(Gerdtham en Jonsson 1996). Een breed scala aan determinanten werd in de vergelijkingen
opgenomen. Daarbij zijn achtergrondkenmerken aan de vraagkant betrokken als het percentage
ouderen (75+), het percentage werkende vrouwen, het gebruik van alcohol en tabak (als indi-
catoren van een ongezonde leefstijl). De aanbodkant werd geoperationaliseerd als het aantal
artsen per 1.000 inwoners. Verder was er veel aandacht voor kenmerken van het gezondheids-
zorgsysteem: wel of geen huisarts als 'poortwachter' tot specialistische zorg, budgettering van
de intramurale zorg, betaling per verrichting of een salaris. Uit deze analyses kwam opnieuw
het overheersende effect van het BBP naar voren, maar de elasticiteit was nu niet groter dan 1.
Van de achtergrondkenmerken had alleen het gebruik van tabak een kostenverhogend effect.
In overeenstemming met de eerdergenoemde geringe invloed van vraagfactoren was het op
zichzelf opvallende resultaat dat het percentage ouderen er niet toe deed. Een aantal effecten
van de gezondheidszorgsystemen op de hoogte van de uitgaven was plausibel, maar vaak
waren de resultaten niet erg 'robuust'. Dat gold overigens wel voor de bevinding dat poort-
wachters de gezondheidszorg goedkoper maken. Het resultaat dat de gezondheidszorg met
meer dokters goedkoper wordt, impliceert dat een toenemend aanbod de prijs van de geboden
diensten doet dalen. Dat lijkt met name het geval in een land als België, dat een zeer hoge 
artsendichtheid kent. 

Figuur 8.17 brengt de relatie tussen de welvaart en de uitgaven voor de gezondheidszorg voor
een aantal Europese landen in beeld. De Scandinavische landen, België, Oostenrijk en de
Zuid-Europese landen bevinden zich dicht bij de regressielijn. In Duitsland en Frankrijk wordt
per hoofd van de bevolking een relatief hoog bedrag besteed aan gezondheidszorg, in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland is dat bedrag juist laag. 
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Fig. 8.17 Bruto binnenlands product en uitgaven voor de gezondheidszorg per hoofd in US-dollars, 1997 
(beide in OESO-koopkrachtpariteiten) 

Bron: OECD (Health data 1999).

Ook onderzoek naar de groei van de kosten in internationaal perspectief is tot nu toe schaars.
Er is maar één studie bekend die zich specifiek richt op de verklaring van de groei (Barros
1998). In dat onderzoek is de groei van de kosten over drie decennia (1960-1990) bekeken.
Daaruit blijkt dat de groei sterk afhankelijk is van de groei van het BBP. De hoogte van de uit-
gaven op een bepaald moment is van invloed op de groei van de uitgaven in de jaren daarna.
In landen met hoge uitgaven aan het begin van een decennium is de groei in de daaropvolgende
periode lager dan in landen met lage uitgaven aan het begin. Er is dus sprake van convergentie
in de uitgaven voor gezondheidszorg. Geen van de onderzochte systeemkenmerken (poort-
wachter, betalingssysteem) blijkt een significante invloed te hebben, wat ook gold voor de toe-
name van het aantal 65-plussers, het enige vraagkenmerk dat in dit onderzoek was opgeno-
men. Delnoij et al. (1999) vinden ook dat in landen met poortwachters de totale kosten niet
lager zijn dan elders en ook dat het voor de groei van de totale kosten niet uitmaakt of patiën-
ten verplicht zijn om via een poortwachter een verwijzing te halen. Wel groeiden de kosten
van de ambulante zorg minder sterk in landen met poortwachters. Een onverwacht resultaat
van hun studie is dat in landen met specialisten in loondienst de ambulante zorg eerder duur-
der dan goedkoper is dan wanneer de specialisten per verrichting betaald worden.

Een conclusie ten aanzien van het econometrisch onderzoek naar de ontwikkeling van de uit-
gaven is dat het ons op dit moment weinig verder helpt. De overheersende invloed van het
BBP op de uitgaven zorgt ervoor dat andere kenmerken weinig effect kunnen sorteren. Verder
zijn de uitkomsten vaak tegenstrijdig en contra-intuïtief. Zo is het opmerkelijk dat het aantal
ouderen in veel studies geen effect op de uitgaven heeft. In sommige studies komen systemen
met poortwachters goedkoper uit de bus dan systemen met directe toegang, in andere weer
niet. Veel van deze bezwaren hangen samen met het geringe aantal waarnemingen (landen en
jaren) waardoor het, mede door de verwevenheid van de determinanten, bijna onmogelijk is
om de aparte bijdrage hiervan met statistische middelen uiteen te rafelen. 
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In een ander soort econometrisch onderzoek is een poging gedaan om te kwantificeren hoe (de
groei van) de uitgaven voor de gezondheidszorg bijdragen aan de daling in de sterfte zoals
deze zich in Europa en in de OESO-landen voordeed (Van Hoorn en De Beer 1998; Or 2000).
Het onderzoek van Or legt een relatie tussen de daling in het aantal potentieel verloren levens-
jaren in 21 OESO-landen tussen 1970 en 1992 en factoren die daarop van invloed zouden
kunnen zijn, als uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd, het BBP, het aandeel publieke uit-
gaven voor gezondheidszorg, leefgewoonten (roken, alcohol en voeding), milieuvervuiling en
het aandeel witteboordenwerkers in de beroepsbevolking. Als afzonderlijke factor bleek de
laatstgenoemde de belangrijkste te zijn. Een stijging van 10% in het aandeel witte boorden
resulteert in een reductie van 7% in de sterfte (onder constanthouding van de andere factoren).
Opnieuw zorgt de verwevenheid van de hoogte van uitgaven voor de zorg met het BBP voor
problemen in de schatting van de afzonderlijke effecten. Voor vrouwen bleek wel een afzon-
derlijk significant effect van de uitgaven voor gezondheidszorg aantoonbaar, maar voor man-
nen niet. Samen hebben ze een groot effect op de sterftedaling. Voor elk van de verschillende
landen is een schatting gemaakt van de omvang van de bijdragen die de verschillende determi-
nanten leveren. De verandering van de beroepsbevolking bleek met name een groot effect te
hebben in Portugal, Griekenland en Finland. Het effect van de uitgaven op de gezondheids-
zorg op de sterftereductie onder vrouwen bleek groot in Portugal, Spanje, Japan en Frankrijk.
Deze factor speelde in Nederland een geringe rol, wat ook gold voor Zweden en Nieuw-
Zeeland. In de 21 OESO-landen bleek de sterftereductie onder mannen veel meer een zaak
van de verandering van de beroepsbevolking en de stijging van het BBP. De geschatte effecten
van de uitgaven voor gezondheidszorg op de sterftedaling onder mannen waren in elk land
gering.

8.5.3 Medische consumptie in Europa
De opinieonderzoeken van de Eurobarometer bieden een andere mogelijkheid om naar de
internationale verschillen te kijken. Het voordeel hiervan is dat dezelfde vragenlijst is voor-
gelegd aan respondenten uit alle 15 EU-landen. In de Eurobarometer uit 1996 is gevraagd naar
het gebruik van veelvoorkomende medische zorg, zoals het contact met een arts, medicijnen-
gebruik en het ondergaan van diagnostisch onderzoek. De Eurobarometer biedt geen inzicht in
de kosten die daarmee gemoeid zijn, noch in verschillen die voor ge-enqueteerden lastig na te
gaan zijn, zoals specifiek medische handelingen. Er zijn gegevens voorhanden over 17 'landen',
omdat Oost- en West-Duitsland apart zijn onderscheiden, evenals Groot-Brittannië en Noord-
Ierland.

Medische consumptie in de zin van het hebben van contact met een arts, het voorgeschreven
krijgen en zelf kopen van medicijnen is met name hoog in de katholieke (Zuid-)Europese 
landen. Als voor deze aspecten wordt gekeken wordt naar de vier landen met de hoogste con-
sumptie, dan is Frankrijk voor drie aspecten in de top vertegenwoordigd (artscontact, percen-
tage met recept, aantal medicijnen op recept maar niet de zelf gekochte medicijnen). Andere
landen met een hoge consumptie zijn Italië, Spanje, Portugal, België en Oostenrijk met twee-
maal een hoge score. De laagste medische consumptie is te vinden in Ierland (drie maal een
lage score), gevolgd door Zweden, Denemarken en Nederland (tweemaal een lage score). De
zuidelijke landen scoren laag als het gaat om zelf aangeschafte vitamines, iets waar juist in
noordelijke landen als Denemarken en Zweden, maar ook Midden-Europese landen als
Oostenrijk en West-Duitsland veel vraag naar is.
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Tabel 8.15 Contact met arts en het gebruik van medicijnen en/of vitaminen in de afgelopen twee weken, 1996
(in % tenzij anders aangegeven) 

voorgeschreven gemiddeld
medicijnen aantal soorten

contact of vitaminen medicijnen medicijnen vitaminen beide 
met de arts (tijdens contact) of vitaminena zelf gekochtb zelf gekochtb zelf gekochtb

Nederland 22 68 2,2 7 7 2
overig West- en Midden-Europa

België 26 78 2,6 16 9 6
West-Duitsland 24 64 2,6 12 10 6
Oost-Duitsland 28 70 2,4 15 7 5
Frankrijk 29 82 3,3 12 5 4
Ierland 20 69 1,9 6 7 2
Luxemburg 26 73 3,7 11 10 3
Oostenrijk 25 78 2,7 13 11 5
Groot-Brittannië 25 64 2,1 12 9 2
Noord-Ierland 25 79 2,3 9 6 2

Noord-Europa
Denemarken 25 55 1,9 9 15 5
Finland 27 49 2,6 13 10 5
Zweden 23 53 2,2 11 11 3

Zuid-Europa
Griekenland 26 73 2,3 10 2 1
Italië 31 64 2,4 15 3 2
Portugal 29 75 2,9 14 2 2
Spanje 30 73 2,2 19 4 1

a Wanneer tenminste één soort is voorgeschreven.
b Zonder recept.

Bron: Eurobarometer 44.3 (1996)

In de Eurobarometer is daarnaast voor tien veelvoorkomende medische onderzoeken (tandarts-
controle, onderzoek van ogen, hart, bloed, gehoor en urine, onderzoek op cholesterol, diabetes
en kanker, röntgenonderzoek) gevraagd of men deze in de afgelopen twaalf maanden heeft
ondergaan. Als dat het geval was, werd gevraagd of dat op eigen initiatief was, op initiatief
van een arts of als onderdeel van een screeningsprogramma. Opnieuw is nagegaan welke lan-
den bij elk van deze tests als een van de vier hoogste of vier laagste 'scoort'.11 In figuur 8.18 is
uitgezet hoe medische onderzoeken op eigen initiatief en op initiatief van een arts zich tot
elkaar verhouden. De voorheen gerapporteerde verschillen in uitgaven voor gezondheidszorg
klinken hier voor een deel in door. Landen waarin de kosten relatief laag zijn, zoals Ierland en
Groot-Brittannië, onderscheiden zich hier met een laag gebruik van medische onderzoeken in
beide opzichten. Ook Zweden, Denemarken en Nederland komen als landen met een beschei-
den medische consumptie uit de bus. In Luxemburg, (Oost-)Duitsland, maar ook Finland en
Oostenrijk vinden juist veel van deze medische onderzoeken plaats. Sterke tegenstellingen zijn
er tussen Portugal en Griekenland: in Griekenland veel onderzoek op eigen initiatief, in
Portugal veel op initiatief van een arts.
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Figuur 8.18 Het uitvoeren van medische onderzoeken op eigen initiatief, dan wel initiatief van de arts. Rangordening van
landen in twee dimensies op basis van hoog/laagscores op 10 medische tests, 1996

Bron: Eurobarometer 44.3 (1996)

De verschillen in medische consumptie lijken voor een groot deel cultureel bepaald. Een
belangrijk aspect daarvan is de wijze waarop in verschillende culturen met pijn en ongemak
wordt omgegaan. Bekend zijn de onderzoeken in de Verenigde Staten onder immigranten van
verschillende culturele origine. Amerikanen met Ierse, Poolse of Angelsaksische wortels
waren veel meer geneigd om hun pijn te verbijten en voor anderen verborgen te houden dan
Amerikanen met Italiaanse of Latino wortels, die juist hun ongemak juist heel expressief ken-
baar maakten (zie Bates 1996). Het is dan nog maar een kleine stap om vervolgens een arts te
bezoeken en een medicament te verlangen.

Kenmerken van het gezondheidszorgsysteem hebben natuurlijk ook invloed op de consumptie,
maar bieden geen afdoende verklaring. Een voorbeeld is het geneesmiddelengebruik. In
Frankrijk en België moet voor veel geneesmiddelen worden bijbetaald, terwijl dat in bijvoor-
beeld Nederland en Denemarken nauwelijks het geval is (Van Mosseveld en Van Son 1999).
Het geneesmiddelengebruik is echter in Frankrijk en België veel hoger. De noodzaak om bij te
betalen remt de consumptie kennelijk niet sterk. Een systeemkenmerk dat wel een belangrijke
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invloed heeft, is de aan huisartsen toegekende rol van poortwachter. In België en Frankrijk
vervullen huisartsen deze rol niet, maar in Nederland en Denemarken wel (zie tabel 8.16).
Gevolg is dat in België en Frankrijk patiënten weinig weerstand ondervinden als ze om een
recept vragen, ook als dat medisch gesproken niet noodzakelijk zou zijn. Zij kunnen immers
gemakkelijk een andere arts raadplegen wanneer hun een recept geweigerd wordt. In Frankrijk
nemen de huisartsen uitgebreid de tijd voor hun patiënten. De consulten duren er gemakkelijk
15-30 minuten. Dat is eveneens een tegemoetkoming aan de patiënt, die door ter plekke voor
het consult te betalen ook nadrukkelijk als klant bij de arts binnenkomt (Eysenbach 1998). Een
andere tegemoetkoming aan de patiënt is te zien in België, waar huisartsen vaker dan elders
huisbezoeken afleggen. In Nederland gebeurt dat steeds minder en consulten duren hier
gemiddeld slechts 8 minuten. Dat is ongeveer even zo lang als in Groot-Brittannië, waar huis-
artsen, net als in ons land, als poortwachters optreden en niet direct door de klant betaald worden.

In de Sociale en Culturele Verkenningen 1999 werd erop gewezen dat de culturele scheiding
tussen Noord- en Zuid-Europa is toe te schrijven aan de invloed van de protestantse reformatie,
die in de zuidelijke landen behorend tot het Romeinse Rijk nergens vaste voet aan de grond
heeft gekregen (SCP, 1999; zie ook Hofstede 1991). Het protestantisme bracht een ethiek van
soberheid, maar ook rationalisering en verwetenschappelijking. De combinatie hiervan leidt
tot de opvatting dat medicijnen alleen gebruikt dienen te worden als het niet anders kan én als
de werkzaamheid van het middel bewezen is. In zuidelijke landen zijn deze drempels veel
minder aanwezig. De verwetenschappelijking van het medisch handelen is goed af te lezen
aan de wijze waarop de gerandomiseerde klinische trial zich vanuit Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten via de Scandinavische landen en Nederland verspreidde (Cochrane 1999). In
Nederland is zoiets als evidence-based medicine (in ieder geval op papier) al ver doorgevoerd.
In de zuidelijke landen is dat veel minder het geval, waarbij ook de taalbarrière een grote rol
speelt. Natuurlijk zijn er nog andere tegenstellingen dan die tussen Noord en Zuid. Zo onder-
scheidt Midden-Europa zich door een hoge consumptie van homeopathische middelen en het,
tot voor kort via het ziekenfonds vergoede, bezoek aan kuuroorden. De oorsprong hiervan is
volgens Payer te vinden in de negentiende eeuwse Romantiek, een bij uitstek Duitstalige cul-
turele stroming (Payer 1988). In een internationaal vergelijkende studie naar de rol van de
huisarts in Europa kwam naar voren dat bijvoorbeeld 52% van de Duitse huisartsen homeo-
pathische behandelingen toepast (Boerma en Fleming 1998). Ook in Oostenrijk en Tsjechië
heeft de homeopathie onder huisartsen veel aanhang. Zowel in de Scandinavische landen als
in de Zuid-Europese landen Italië, Spanje, Griekenland en Portugal past minder dan 5% van
de huisartsen homeopathie toe. Nederland en Frankrijk nemen wat dit betreft met respectieve-
lijk 17% en 16% een tussenpositie in. Opvallend aan de Duitse gezondheidszorg is dat het een
sterke nadruk op natuurgeneeswijzen (er zijn in Duitsland veel z.g. Heilpraktiker werkzaam)
combineert met een bijna even grote voorliefde voor geavanceerde technische middelen.
Huisartsen doen er veel technische diagnostiek (Eysenbach 1998) en het aantal kostbare 
diagnostische apparaten is er relatief hoog (zie tabel 8.19).

Er lijkt zich een tendens voor te doen waarbij de culturele verschillen in Europa kleiner wor-
den. In de noordelijke landen worden elementen van een zuidelijke levensstijl overgenomen,
terwijl de noordelijke rationaliteit ook in het zuiden langzamerhand doordringt. Ook de
bestuurlijke eenwording (bijvoorbeeld de Europese regelgeving rond toelating van medicijnen)
draagt daartoe bij. Het Engels als lingua franca van de wetenschap wint ook in de zuidelijke
landen steeds meer terrein. 
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8.5.4 Tevredenheid met de gezondheidszorg
In het Eurobarometer-onderzoek van 1996 is ook gevraagd wat respondenten van het systeem
van gezondheidszorg in hun land vinden (zie ook: Mossialos 1997). De tevredenheid met het
systeem en de noodzaak van al dan niet ingrijpende veranderingen waren belangrijke onder-
werpen. Aan de respondenten werd gevraagd in welke mate ze in het algemeen tevreden zijn
met de wijze waarop de gezondheidszorg in hun eigen land functioneert. Er kon gekozen wor-
den uit antwoordcategorieën die liepen van 'zeer tevreden' tot 'zeer ontevreden'. Zeer tevreden
zijn alleen de bewoners van Denemarken. Bijna 55% geeft aan zeer tevreden te zijn met de
gezondheidszorg in eigen land. In veel landen (Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg,
Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oostenrijk) is de categorie 'tamelijk tevreden' het
meest gekozen. Echt ontevreden met de gezondheidszorg zijn de Grieken, Italianen en
Portugezen. Zij kiezen veel meer dan de anderen voor de categorie 'zeer ontevreden'. Wanneer
de antwoorden vertaald worden in scores die lopen van -2 (zeer ontevreden) tot +2 (zeer 
tevreden) ontstaat een beeld als weergegeven in figuur 8.19.

Figuur 8.19 Tevredenheid met de gezondheidszorg in EU-landen, 1996

Bron: Eurobarometer 44.3 (1996)

In de landen waar men tevreden is over de gezondheidszorg zal men niet snel pleiten voor een
grondige herziening van het systeem. In de meeste Noord- en West-Europese landen vindt
men ofwel dat het systeem goed is zoals het is, ofwel dat kleine veranderingen voldoende zijn
om het systeem te verbeteren (figuur 8.20). Heel anders is dat in het Verenigd Koninkrijk en
de Zuid-Europese landen. Daar is de meerderheid van de respondenten van oordeel dat een
grondige of totale herziening van het systeem noodzakelijk is om het systeem te verbeteren.
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Figuur 8.20 Oordeel over het systeem van gezondheidszorg in EU-landen, 1996

Bron: Eurobarometer 44.3 (1996).

Voor een deel is het een kwestie van geld. In de landen waar grote veranderingen in de
gezondheidszorg noodzakelijk worden gevonden, is men ook vaak de mening toegedaan dat
de regering meer geld zou moeten uitgeven voor gezondheidszorg. Dat gegeven blijkt op zich
ook weer samen te hangen met de uitgaven die er daadwerkelijk in de desbetreffende landen
worden gemaakt, zoals de figuren 8.21 en 8.22 laten zien.

Figuur 8.21 Percentage dat vindt dat de overheid meer, hetzelfde of minder moet uitgeven voor gezondheidszorg, 
EU-landen, 1996

Bron: Eurobarometer 44.3 (1996)
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Figuur 8.22 Uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd (in US-dollars koopkrachtpariteiten) en het percentage van de bevolking 
dat vindt dat de overheid meer voor gezondheid moet uitgeven, EU-landen, 1996

Bron: OECD (Health data 1999); Eurobarometer 44.3 (1996)

Zowel de tevredenheid met de gezondheidszorg als de daarmee gemoeide kosten hangen sterk
samen met de nationale welvaart. Rijke landen geven meer aan gezondheidszorg uit, voor een
belangrijk deel natuurlijk vanwege de hogere loonkosten. In de rijkste landen vindt men ook
niet dat er meer voor gezondheidszorg moet worden uitgegeven. Dat vindt men wel in de
armere landen. Als het nu zo is dat de samenhang tussen de hoogte van de nationale welvaart
en de hoogte van de uitgaven voor gezondheidszorg een bijna onwrikbaar gegeven is, dan kan
deze wens in de armere landen pas gerealiseerd worden als ook de nationale welvaart stijgt.

8.6 De stelsels vergeleken

8.6.1 Inleiding
In de afgelopen eeuw hebben behalve econometristen ook andere wetenschappers, journalisten
en politici vele pogingen gedaan de verschillende stelsels van gezondheidszorg met elkaar te
vergelijken (voor een overzicht zie: Roemer 1991). Men hoopte daarmee te kunnen bijdragen
tot een verklaring van de verschillen in kostenontwikkeling. Tot duidelijke conclusies over bij-
voorbeeld efficiency, doelmatigheid, klantvriendelijkheid en de relatie met systeemkenmerken
heeft al dit onderzoek niet geleid. Dat is des te spijtiger, omdat het aannemelijk is dat de lan-
den van de Europese Unie op korte of langere termijn hun verschillende zorgsystemen op
elkaar zullen moeten gaan afstemmen. Het Europese verdrag kent de EU weliswaar geen
directe bevoegdheden toe op het gebied van gezondheidszorg, maar het totstandkomen van de
interne markt zal zeker ook van invloed zijn op de gezondheidszorg (RVZ 1999). Heel ingrij-
pende veranderingen als gevolg hiervan zijn niet te verwachten, maar de landen zullen wel
meer dan voorheen rekening moeten gaan houden met elkaars systemen. Handreikingen vanuit
vergelijkend onderzoek zouden daarbij welkom zijn geweest. Een hernieuwde belangstelling
voor het vergelijken van de stelsels, de doelmatigheid ervan en de tevredenheid van de burger/
klant/patiënt ligt voor de hand. 

In het navolgende worden enige vaak beschreven systeemkenmerken behandeld.
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8.6.2 Organisatie en financiering
Er zijn twee manieren waarop in Europa de kosten van gezondheidszorgstelsels worden 
gefinancierd, te weten via verzekeringspremies, en via belastinggeld. De meeste Europese sys-
temen zijn van het Bismarck-type financiering via sociale verzekering, organisatie en beheer
door private instellingen die door de overheid worden ingesteld en/of gecontroleerd. Een aan-
tal systemen vertoont kenmerken van het Beveridge-type: financiering geschiedt via belasting-
geld, de infrastructuur is eigendom van de overheid, en ook het beleid en beheer van de zorg
is in handen van de overheid. Bijna overal waar de zorg voor een belangrijk deel wordt gefi-
nancierd via belastinggeld, wordt een deel ook gefinancierd via sociale verzekeringen. Alleen
in Denemarken, Portugal en Zweden is dat niet het geval. Wanneer deze twee typen worden
vergeleken met de typologie van verzorgingsstaten zoals genoemd in hoofdstuk 3, dan past het
zogenoemde Bismarck-type bij het continentale model en het zogenoemde Beveridge-type bij
het sociaal-democratische model. Opmerkelijk is dat het Britse systeem van een overheids-
gezondheidszorg niet past bij het daar geformuleerde Angelsaksische of liberale model. In de
Zuid-Europese landen is de verzorgingsstaat een relatief nieuw fenomeen, en dat geldt ook
voor de gezondheidszorg. De universele dekking van ziektekosten kwam pas in het begin van
de jaren tachtig tot stand met de invoering van een national nationale gezondheidszorg in
Italië, Griekenland en Portugal. Spanje voerde in die tijd een verplichte verzekering in (Van
Kemenade 1997).

In alle landen van Europa worden de kosten van gezondheidszorg voor het grootste deel col-
lectief gedekt en valt het grootste deel van de bevolking onder een wettelijk verplichte ziekte-
kostenregeling. In Duitsland en Nederland is er naast de sociale verzekering ook een relatief
belangrijke rol voor particuliere (commerciële) verzekeraars. Het is in steeds meer landen
mogelijk om niet wettelijk verzekerde kosten van gezondheidszorg op vrijwillige basis te ver-
zekeren bij een sociale dan wel particuliere ziektekostenverzekeraar, en/of op commerciële
basis extra diensten aan te kopen.12

Mede vanwege de hoge deelname aan de (collectieve) ziektekostenverzekering is gezond-
heidszorg geen willekeurig consumptiegoed. Als verzekerde of belastingbetaler heeft de bur-
ger er belang bij de kosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer bij de burger een hulpvraag
ontstaat, verandert het perspectief en geniet het ontvangen van de best mogelijke zorg de
hoogste prioriteit. Omdat men voor de kosten van de zorg verzekerd is, bestaat de neiging om
deze zoveel mogelijk door het collectief te laten dragen. Daarnaast is de invloed van de zorg-
ontvanger gering als het gaat om welke zorg geboden moet worden. Vaak bepaalt de zorgaan-
bieder dat en die is daarbij geen onafhankelijke partij, omdat deze aan het verlenen van zorg
zijn of haar inkomen ontleent. Van deze bijzondere kenmerken van (gezondheids)zorg gaat
een opwaartse druk uit op de consumptie. Overheden hebben verschillende mogelijkheden om
de zorgvraag af te remmen. De omvang van het verzekerde pakket kan beperkt worden, er
kunnen eigen bijdragen bij de consument worden geheven of men kan de toegang tot de zorg
door een (objectieve) deskundige laten beoordelen. In Nederland en verschillende andere EU-
landen vervult de huisarts de rol van poortwachter. De drempel om de huisarts te bezoeken is
laag, maar om van andere (duurdere) zorgvormen gebruik te kunnen maken is een verwijzing
nodig of worden eigen bijdragen geheven (tabel 8.16).

.
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Tabel 8.16 Financieringswijze en systeemkenmerken van de gezondheidszorg in Europa, midden jaren negentig 
financiering eigen bijdragen,

(aandeel in percentages) bijbetalingen of eigen risico voor:
private

sociale verzeke- huisarts:
verzeke- ringen of poort- genees- ziekenhuis-

belastingen ringen betalingen wachter? huisarts middelen opname
Nederland 5 73 22 ja nee ja ja
overig West- en Midden-Europa

België 32 55 13 nee ja ja ja
Duitsland 18 65 17 nee nee ja ja
Frankrijk 0 74 26 nee ja ja ja
Ierland 78 9 13 ja ja ja ja
Luxemburg 39 59 2 nee ja ja ja
Oostenrijk 25 51 24 nee ja ja ja
Zwitserland 27 44 29 nee ja ja ja
Verenigd Kon. 64 20 16 ja nee ja nee

Noord-Europa
Denemarken 85 0 15 ja nee ja nee
Finland 62 13 25 nee ja ja ja
Noorwegen 48 48 5 ja ja ja nee
Zweden 78 0 13 nee ja ja ja

Zuid-Europa
Griekenland 26 32 42 nee nee ja ja
Italië 38 39 23 ja nee ja ja
Portugal 100 0 0 ja ja ja ja
Spanje 62 17 21 ja nee ja ja

Bron: Boerma et al. (1997); Wagstaff (1999); Van Kemenade (1997); TK (1998/1999); OECD (1995), OECD (1996);
Ros et al. (2000)

Het feit dat er in een land voor het grootste deel van de bevolking een verplichte zorgkosten-
regeling bestaat wil dus niet zeggen dat daar alle zorgkosten voor iedereen in gelijke mate
gedekt worden. Niet overal valt de hele bevolking onder de collectieve regeling, en in alle lan-
den wordt voor bepaalde diensten een, soms forse, eigen bijdrage of een eigen risico gehan-
teerd (bijvoorbeeld in België en Frankrijk oplopend tot 30% à 40%). De eigen bijdrage is niet
altijd overal voor iedereen gelijk (Denemarken, Ierland). Meestal geldt er ook een maximum
voor het totale bedrag aan eigen bijdragen of zijn er belastingfaciliteiten (Adams 1992). In
Nederland zijn de eigen bijdragen gering en de opbrengsten van maatregelen als de medicijnen-
knaak, het specialistengeeltje en het eigen risico dat in 1997 voor ziekenfondsverzekerden
bestond, wogen vaak niet op tegen de uitvoeringskosten.

In alle landen van Europa zijn er omschreven basispakketten waarvan de inhoud in grote 
lijnen met elkaar overeenstemt, maar in sommige landen garandeert de verplichte regeling niet
alle diensten. In Denemarken kunnen verzekerden kiezen uit twee verzekeringspakketten. In
het pakket met een volledig vrije keuze en toegankelijkheid wordt van de patiënt een eigen
bijdrage verlangd. Uniek voor Nederland is dat de grote risico's wel voor de hele bevolking
zijn verzekerd, dat wil zeggen via de AWBZ. Ook de zorg van verzorgingshuizen en verpleeg-
tehuizen is in Nederland een nationale voorziening, dat wil zeggen verzekerd via de AWBZ. In
de meeste andere landen valt de ouderenzorg niet onder gezondheidszorg, maar onder een
apart budget van de lokale overheid of sociale verzekering; ouderen moeten in andere landen
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meestal meer betalen voor de zorg in verzorgingshuizen dan in ziekenhuizen. Thuiszorg is niet
overal een voorziening die onder de gezondheidszorg valt. In veel landen valt alleen de thuis-
verpleging onder het verzekerde pakket. Vrijwel altijd is preventieve zorg en moederschaps-
zorg gratis. In Nederland is het pakket van de verplichte en vrijwillige verzekeringen ruim
(bijna alles). Reeds geruime tijd wordt gediscussieerd over het idee van een basisverzekering
voor iedereen. De discussie die daarover zal ontstaan zal ook gaan over de gevolgen voor het
verzekerde pakket.

In Nederland vindt de dienstverlening aan het grootste deel van de verzekerden plaats in natura.
Verzekeraars gaan daartoe contracten aan met dienstverleners. Verzekerden kunnen alleen
diensten betrekken van gecontracteerde hulpverleners. Op grond hiervan acht Nederland zich
niet gehouden aan een aantal recente uitspraken van het Europese Hof. Deze zogenoemde.
Decker-Kohll-arresten hebben als gevolg dat verzekerden gebruik kunnen maken van de
gezondheidszorg van een van de lidstaten zonder dat zij daarvoor vooraf toestemming nodig
hebben van hun verzekeraar. Volgens de Nederlandse interpretatie van de arresten geldt dit
alleen voor verzekerden die hun medische kosten op declaratiebasis vergoed krijgen, en niet
voor de naturaverzekerden van de Nederlandse ziekenfondsen. Als de Nederlandse interpretatie
juist is, komt er minder terecht van het beoogde vrije verkeer van diensten, omdat veel
Europeanen hun zorg in natura krijgen. Maar niet in alle landen is sprake van naturazorg. In
sommige landen worden gemaakte kosten gerestitueerd, ook aan verplicht verzekerden
(België, Frankrijk). Oostenrijkse verzekerden mogen kiezen tussen in natura en vergoeding; 
de meesten kiezen voor vergoeding, 80% van het bedrag dat de verzekeraars zouden moeten
betalen gebeurt via restitutie. Er is in Europa in toenemende mate vrije keuze van artsen, 
ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappij. 

8.6.3 Zorgaanbod en honorering
Er bestaan tussen landen forse verschillen in het aantal artsen en ziekenhuisfaciliteiten per
inwoner. In landen met een gezondheidszorg met veel overheidsinvloed (Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Ierland) is het aantal dokters laag. In landen met een pluriform systeem en een
gezondheidszorgmarkt en met een relatief vrije toetreding tot die markt, is het aantal artsen
sterk gestegen. Het aantal acute bedden daalt, terwijl het aantal verpleeghuisbedden stijgt
(tabel 8.17).
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Tabel 8.17 Aantal artsen per 10.000 inwoners en aantal ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners in EU-landen, 1980 en 1997
acute

huisartsen specialisten ziekenhuisbeddena verpleeghuisbedden
1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997

Nederland 4 5 7 10 5,2 3,8 3,3 3,7
overig West- en Midden-Europa

België 10 15 10 16 5,5 5,3 ('95) – 1,1 ('94)
Duitsland 8 10 10 22 7,7 6,6 1,3 4,2 ('96)
Frankrijk 12 15 8 15 6,2 4,3 0,7 1,4
Ierland 4 4 3 3 4,6 3,3 3,9 5,2 ('96)
Luxemburg 5 ('81) 8 7 16 7,4 5,5 – 4,2
Oostenrijk 8 13 – 16 6,5 6,4 – 1,9
Verenigd Koninkrijk 5 6 – – 2,9 2,0 0,5 3,7 ('96)

Noord-Europa
Denemarken 5 6 1 1 5,3 3,6 ('96) 9,6 6,7
Finland – 16 9 ('83) 14 4,9 3,7 ('96) – –
Zweden 3 6 – 22 5,1 2,7 5,4 0,6

Zuid-Europa
Griekenland – 13 – 21 4,7 3,9 ('92) 0,1 –
Italië – 9 – 5 7,6 5,5 ('96) – –
Portugal – 6 6 21 4,2 3,4 – –
Spanje – – – – – 3,1 ('95) – 0,3 ('95)

a Acute bedden = ziekenhuisbedden voor opname van patiënten met aandoeningen die een beperkte ligduur kennen.

Bron: OECD (Health data 1999)

Soms lijkt hier een relatie te bestaan met de kosten per inwoner. Duitsland heeft veel artsen,
veel ziekenhuisbedden en relatief hoge kosten; in Groot Brittannië zijn er weinig artsen, wei-
nig bedden en de kosten zijn laag. Maar in België zijn de kosten per inwoner ook relatief laag,
terwijl de artsendichtheid hoog is. Vanwege de hoge artsendichtheid en vanwege het vrijeonder-
nemerschap van huisartsen zijn de inkomens van deze beroepsgroep laag in België (tabel 8.18).

Tabel 8.18 Bruto-inkomen van huisartsen in elf Europese landen (in US-dollars koopkrachtpariteiten), 1990 en 1996
1990 1996

Nederland 68.419
overig West- en Midden-Europa

België 36.392
Duitsland (West-) 73.729 76.355
Frankrijk 41.287 50.679
Oostenrijk – 65.302 (1994)
Verenigd Koninkrijk 56.050
Zwitserland 80.269 (1991) 89.206 (1994)

Noord-Europa
Denemarken 47.535 (1988)
Finland 41.921 47.080
Noorwegen 27.894 38.836
Zweden 40.910

Bron: OECD (Health data 1999)
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Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat hoog gebruik van dure intramurale voorzienin-
gen invloed heeft op het relatieve kostenbeeld (OECD 1996). Daarbij moet wellicht ook
gedacht worden aan het gebruik van dure diagnostische voorzieningen als computer tomo-
grafie en MRI-apparatuur (tabel 8.19).

Tabel 8.19 De beschikbaarheid van kostbare diagnostische apparatuur per miljoen inwoners van EU-landen, 1990 en 1997
computer tomografie MRI-apparatuur

1990 1997 1990 1997
Nederland 7,3 . 0,9 .
overig West- en Midden-Europa

België 16,1 . 2,0 3,2
Duitsland 10,1 17,1 1,9 6,2
Frankrijk 6,7 9,7 0,8 2,5
Ierland 4,3 . 0,3 .
Luxemburg 15,7 . 2,6 2,4
Oostenrijk 11,7 24,9 1,2 (1989) 8,4
Verenigd Koninkrijk 4,3 . 1,0 .

Noord-Europa
Denemarken 5,8 . 2,5 .
Finland 9,8 12,5 2,4 .
Zweden 10,5 . 1,5 .

Zuid-Europa
Griekenland 2,3 6,1 (1996) 0,3 .
Italië 8,6 (1991) 14,6 1,7 (1991) 4,1
Portugal 4,5 12,3 0,8 2,8
Spanje 6,8 (1992) 9,3 1,8 (1992) 3,3

Bron: OECD (Health data 1999)

Deze zijn bijvoorbeeld schaars in het Verenigd Koninkrijk (1990) in vergelijking met
Duitsland, België of Oostenrijk. Bijna overal in Europa zijn de ziekenhuisspecialisten in dienst
bij het ziekenhuis; alleen in Nederland, België en Luxemburg is dat niet het geval en worden
zij per verrichting betaald. Specialisten die hun diensten ambulant aanbieden worden bijna
overal per verrichting gehonoreerd. In een aantal landen zijn ook zij in loondienst (Finland,
Griekenland, Italië) of is het mogelijk dat zij naast hun salaris ook per verrichting worden
betaald (IJsland, Zweden). Een onverwacht resultaat van een studie van Delnoij et al. (2000) is
dat in landen met specialisten in loondienst de ambulante zorg eerder duurder dan goedkoper
is dan wanneer de specialisten per verrichting betaald worden. Voor huisartsen is de honorering
minder uniform. Soms worden zij betaald per prestatie (België, Duitsland, Luxemburg,
Oostenrijk), soms via een bedrag per ingeschreven patiënt (abonnement, Italië, Verenigd
Koninkrijk), en soms gecombineerd (Nederland, Denemarken). In veel andere Europese lan-
den zijn zij (gedeeltelijk) in loondienst (Frankrijk, Finland, Noorwegen, Spanje, Griekenland,
Portugal, Engeland). 
In de meeste landen worden de ziekenhuizen gefinancierd via budgetten die jaarlijks worden
vastgesteld na onderhandeling met de financier (overheid of verzekeraar), op basis van diverse
kenmerken (bijvoorbeeld kosten in het verleden en/of in het voorgaande jaar, productiecijfers,
aantal bedden). De budgetten worden gerealiseerd via dagprijzen (Nederland, België,
Griekenland, Zwitserland, Engeland), en via tarieven voor bepaalde diensten (Luxemburg,
Noorwegen, Finland).
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In de helft van de landen van de EU is de huisarts de poortwachter tot de andere medische
voorzieningen en in het kader van het streven naar efficiency wordt dat in meer landen over-
wogen (Frankrijk, Griekenland). De OESO meent dat de poortwachtersfunctie helpt om de
kosten laag te houden (OECD 1994). Voor Duitsland (zonder poortwachter en met relatief
hoge kosten per hoofd van de bevolking), lijkt deze veronderstelling op te gaan, maar niet
voor België (zonder poortwachter maar met lage kosten per hoofd). Ook uit het eerder-
genoemde onderzoek van Delnoij et al. (2000) blijkt dat in landen met poortwachters de totale
kosten niet altijd lager zijn dan elders en ook dat het voor de groei van de totale kosten niet
uitmaakt of patiënten verplicht zijn om een verwijzing te halen. Wel groeiden de kosten van de
ambulante zorg minder sterk in landen met poortwachters. 

In een aantal landen, maar niet overal, is de wachtlijstproblematiek hoogst actueel. In
Scandinavië is er een 'wachtlijstgarantie': patiënten kunnen indien nodig hun zorg in andere
districten/regio's of privaat inkopen. Noorwegen heeft een nationaal wachtlijstsysteem voor
niet-spoedeisende poliklinische en klinische behandeling (ca. 40% van de patiënten). Patiënten
worden ingedeeld in drie klassen van ernst en urgentie, de hoogste klasse wordt gegarandeerd
binnen zes maanden geholpen. 

8.6.4 Hervormingen
In de meeste Europese landen zijn er de afgelopen decennia pogingen gaande om de gezond-
heidszorg te hervormen (WHO 1996; OECD 1994; OECD 1995). Veel van de ideeën over her-
vormingen zijn in te delen in de volgende onderling samenhangende categorieën: 
- kostenbeheersing, grotere productiviteit en doelmatigheid (pakketdefinitie, maten voor 

kosten-kwaliteitsverhouding, evidence-based medicine);
- verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorgvoorzieningen (nadruk op en 

verschuiving naar eerste lijn, ontwikkelen van geïntegreerde zorg, voorkomen van dubbel-
zorg en wachtlijsten, ontwikkelen en gebruik van protocollen en standaarden); 

- het verhogen van de bestuurlijke efficiency (scheiden van de functies wetgeving/planning/
organisatie en de uitvoering van zorg, meer autonomie en verantwoordelijkheid voor lagere
overheden, 'het veld', en financiers. 

De belangrijkste aanleiding voor de hervormingen waren de voortdurend stijgende kosten van
gezondheidszorg in de jaren dat de verzorgingsstaat op andere onderdelen stagneerde.
Demografische, medisch-technologische, sociale en economische ontwikkelingen leidden tot
steeds hogere verwachtingen van gezondheidszorg en tot een toenemende druk op de zorg-
systemen. Het ging erom de kosten te beheersen, zonder aantasting van het universele doel
van gezondheidszorg: een voor iedere burger gelijke toegang tot een efficiënte en effectieve
gezondheidszorg, zonder financiële, sociale of geografische belemmeringen, tegen acceptabele
kosten op macro- en micro-economisch niveau. Over dit doel bestaat, ook binnen Nederland,
overeenstemming, ondanks verschillende formuleringen door de diverse betrokkenen. Het
belang dat op nationaal en internationaal niveau wordt gehecht aan de diverse doelaspecten, en
de manier waarop doelen en hervormingen worden nagestreefd is verschillend. Soms zijn er
voorstellen voor grootscheepse, alomvattende hervormingsprogramma's, en soms wordt gepro-
beerd stap voor stap hervormingen tot stand te brengen met betrekking tot specifieke deel-
problemen. In alle EU-landen wordt gezondheidszorg gezien als een sociaal en min of meer
collectief gefinancierd goed, en het begrip 'solidariteit' is van groot belang. Wel is er een toe-
nemende aandacht voor de rol van de 'markt', die past bij de tijdgeest van de jaren tachtig,
toen voor tal van onderdelen van de overheidsorganisatie marktoriëntatie en privatisering
opgeld deden.
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Groot-Brittannië ging daarin het verst (zie hoofdstuk 4, Openbaar bestuur). Op het gebied van
de gezondheidszorg was weliswaar geen sprake van privatisering, maar zijn er wel heel duide-
lijk vergelijkbare tendensen geweest gericht op het inbouwen van financiële marktprikkels in
het bestaande systeem. De hervormingen die de afgelopen jaren door verschillende regeringen
zijn doorgevoerd, waren gericht op meer (financiële) verantwoordelijkheid voor alle niveaus
van de National Health Service (NHS). Ziekenhuizen ontvingen niet langer zonder meer een
historisch gefundeerd overall budget, maar moesten onderhandelen en contracten afsluiten met
de health authorities. Zij konden kiezen voor een status met een grote mate van zelfstandig-
heid: de NHS Hospital Trust. Ziekenhuizen die hiervoor kozen, verwierven een grotere eigen
verantwoordelijkheid voor het eigen bedrijf dan ziekenhuizen die dat niet deden. Het ging dan
bijvoorbeeld om het sluiten van contracten met financiers, personeel en hulpverleners. Grote
huisartsenpraktijken konden desgewenst fundholding worden. Zij kregen dan zeggenschap
over een deel van het ziekenhuisbudget, teneinde daarmee bepaalde diensten aan te kopen
voor hun patiënten. Onder New Labour werd de fundholding overigens weer afgeschaft en het
element van competitie vervangen door streven naar samenwerking. Objectief beschouwd is
de Britse gezondheidszorg een systeem waarvan de kwaliteit naar medische maatstaven goed
is, maar dat steeds minder voldoet aan de eisen van de consument: de wachttijden zijn lang, de
dienstverlening is klantonvriendelijk. Bemiddelde klanten maken daarom liever gebruik van
private zorg, die echter alleen qua niet-medische zorg beter scoort dan de NHS (Uitenbroek
2000). De huidige Labour-regering beoogt met hervormingen verandering te brengen in deze
tweedeling.

Ook in Duitsland werden, mede onder invloed van de economische problemen als gevolg van
de hereniging van Oost en West, drastische hervormingen noodzakelijk geacht. In het kader
van de modernisering van de Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) is in de afgelopen
jaren een groot aantal Verordnungen und Gesetze ingevoerd of gewijzigd. De hervormingen
bestonden enerzijds uit het hanteren van strakkere regels (bv. vergoeding van medicijnen en
fysiotherapie, aantal toegelaten artsen, honorering van dienstverleners) en anderzijds uit het
introduceren van prikkels voor meer marktwerking. Zo werden de ziekenfondsen gebudgetteerd
en, net als in Nederland, (gedeeltelijk) zelf verantwoordelijk gesteld voor winsten en verliezen.
Voorts verplichtte de Bundespflegesatzverordnung (1996) de ziekenhuizen tot meer kosten-
effectiviteit; de budgettering werd diagnosegerelateerd, winst en verlies kwamen voor eigen
rekening. De huidige hervormingen van 'Reform 2000' zijn er onder meer op gericht om de
'loodsfunctie' van de huisarts te versterken.

In een vergelijking van de op marktwerkingen gerichte hervormingen in Groot-Brittannië,
Zweden en Nederland wordt door Jacobs (1998) betoogd dat de ironie van de Nederlandse
hervormingen (onder Dekker en Simons) is dat de plannen aan de ene kant de meest ambitieuze
waren van de drie landen, maar dat de uiteindelijk geïmplementeerde veranderingen juist de
minste ruimte voor competitie boden. (Jacobs, 1998). 

Volgens de OESO presteert de Nederlandse gezondheidszorg op dit moment in termen van
kosten en resultaten niet slechter, en wellicht zelfs iets beter, dan andere landen. Ook zijn de
Nederlanders relatief tevreden. Toch zijn er gezien de bestaande problemen (bv. wachtlijsten,
toenemend medicijngebruik, inefficiëntie) en de te verwachten problemen als gevolg van ver-
oudering van de bevolking hervormingen nodig. De OESO adviseert voor Nederland het intro-
duceren van meer marktwerking en deregulering, onder handhaving van het unieke gemengde
verzekeringssysteem. (OECD 2000).
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8.7 Conclusies: waar staat de Nederlandse gezondheidszorg in Europa?
Het eenvoudigste antwoord op deze vraag luidt: in het midden. Wat de hoogte van de uitgaven
betreft, bevindt Nederland zich dicht bij het niveau dat gezien het BBP verwacht mag worden.
Een land als Duitsland zit daar ver boven. De groei van de uitgaven is bescheiden. In landen
als Duitsland en Frankrijk is het aandeel bruto binnenlands product (BBP) dat aan gezond-
heidszorg wordt besteed veel sterker gegroeid dan in Nederland. Uit de ontwikkeling van de
kosten in de verschillende landen valt duidelijk de conclusie te trekken dat landen met een
nationale gezondheidszorg deze op een veel lager percentage van het BBP weten te handhaven
dan landen waar meerdere partijen de hoogte van het gebruik kunnen bepalen.

Voor de in dit hoofdstuk behandelde aspecten van veelvoorkomende medische consumptie valt
Nederland op met lage gebruikscijfers. Ook de tevredenheid is vrij hoog en doet nauwelijks
onder voor die in 'dure' landen als Duitsland en Luxemburg. De Denen zijn nog tevredener,
maar dat lijkt eerder een aspect van de Deense volksaard dan een reëel verschil met de (nuch-
tere) Hollander. 

De vergelijking van de stelsels leert dat Nederland opvalt als een land met een afkeer van
eigen bijdragen om de zorgconsumptie af te remmen. In landen als Frankrijk of België worden
eigen bijdragen voor bijvoorbeeld medicijnen als heel vanzelfsprekend ervaren. In Nederland
gaat de voorkeur uit naar de poortwachtersfunctie van de huisarts en wordt een appel op de
ratio gedaan (door middel van standaarden en protocollen) om het mogelijk oneigenlijk zorg-
gebruik in te dammen. Een openlijke tweedeling in een privé-gezondheidszorg voor de 'rijken'
en een publieke gezondheidszorg voor de 'armen' wordt hier niet aanvaard. Ook leert de ver-
gelijking tussen landen dat culturele invloeden hun stempel op de gezondheidszorg drukken.
Duitsland is daarvan een interessant voorbeeld, omdat de gezondheidszorg aldaar enerzijds
sterk leunt op de verworvenheden van hoogwaardige technologie, maar anderzijds een promi-
nente plaats heeft voor de Naturheilkunde. 

Sinds het midden van de jaren tachtig hebben er in de meeste Europese landen hervormingen
van de gezondheidszorgsystemen plaatsgevonden. Marktwerking was daarbij het belangrijkste
trefwoord. Nederland ontwikkelde daarvoor gedetailleerde plannen, die echter moeilijk tot uit-
voering gebracht konden worden. De noodzaak om bij de vormgeving en uitvoering van de
plannen steeds compromissen te sluiten tussen coalitiepartijen in de regering en met belangrijke
actoren in het maatschappelijke middenveld, speelde Nederland parten. Zo gezien kan voor
het thema 'hervormingen van de gezondheidszorg' zeker niet van een succes van het polder-
model gesproken worden.
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Noten

1 In de zorg voor verstandelijk gehandicapten ligt dat overigens wat anders. De wachtlijsten in deze sector
zijn voor een belangrijk deel het gevolg van substitutie van informele door AWBZ-gefinancierde hulp. De
achtergrond daarvan is de algemeen geaccepteerde wens van veel (ouders van) gehandicapten dat 
zij – net als andere kinderen – op een zeker moment het ouderlijk huis verlaten om zoveel als mogelijk is
op eigen benen te staan.

2 De Europese Commissie ziet dit ook als een gemis en heeft aangekondigd informatie over de prestaties
van de gezondheidszorg in de verschillende landen te gaan verzamelen en burgers te informeren over de
sterke en zwakke kanten van hun eigen gezondheidszorg ten opzichte van andere EU-landen (persbericht
EU van 16 mei 2000).

3 Soms maakt de beschikbaarheid van gegevens (de Eurobarometer bijvoorbeeld) inperking tot de EU-lan-
den noodzakelijk en soms is uit praktische overwegingen (niet alles kan opgenomen worden in een grafiek
of tabel) voor een presentatie van gegevens over de EU-landen gekozen.

4 De levensverwachting van de bevolking is een index die op handzame wijze weergeeft hoe het in een
bepaald jaar (of in een bepaalde periode) met de som van de leeftijdsspecifieke sterfte gesteld is. De
levensverwachting verschaft geen informatie over de daadwerkelijke levensduur van mensen. Geringe ver-
schillen in levensverwachting komen vaak overeen met forse verschillen in sterfte. In Nederland lijkt het
verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen op zich vrij klein. Mannen hebben bij de geboorte
een levensverwachting van 75,2 jaar en vrouwen van 80,6 jaar, een verschil van 5,4 jaar (gegevens uit
1997). Het sterftecijfer van mannen in de leeftijd van 15-60 jaar is met 121 per 1.000 echter tweemaal zo
hoog als het sterftecijfer van vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie, dat 62 per 1.000 bedraagt (cijfers van
de Wereldbank). Achter de op het oog kleine verschillen in levensverwachting gaan forse verschillen in
sterfte schuil (zie ook: Keyfitz 1985: 59).

5 Levensverwachting (1990) = 21,2 + 13,4 * log (GDPpc); r2 = 0,73 bron: Wilkinson (1994).
6 Dat de levensverwachting overigens wel op korte termijn op sociale veranderingen kan reageren blijkt uit

de daling van de levensverwachting in Oost-Europa na het uiteenvallen van het communistische blok. De
hiervoor verantwoordelijke factoren zijn vooral de toename van 'hart-en vaatziekten' en 'uitwendige oor-
zaken', waarbij de blootstelling aan het risico en sterfte in de tijd veel dichter bij elkaar liggen dan bij kan-
ker, waarbij de blootstelling pas jaren later tot sterfte leidt. Een toename van het roken werkt pas decennia
later door in een verhoogde sterfte.

7 Zie voor een overzicht van het debat over ongelijkheid in gezondheid: www.inequality.org, voor een toelich-
ting op het begrip 'inkomensongelijkheid' zie paragraaf 3.4 'Overheid en inkomensverdeling' van dit rap-
port.

8 Ervaren gezondheid, kortdurende activiteitenbeperkingen (rustiger aan moeten doen in afgelopen 2 weken
als gevolg van ziekte en ongeval) en voor mannen ook bedlegerig zijn als gevolg van ziekte. Er worden
hier alleen significante resultaten (p < 0,05) vermeld voor onderling vergelijkbare gegevens.

9 Opleiding en beroep van hoofd huishouden: ervaren gezondheid en kortdurende activiteitenbeperking,
beroep hoofd huishouden ook nog langdurige aandoeningen.

10 De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig van de OESO. De OESO-cijfers uit 1999 bevatten wijzigingen
ten opzichte van 1998 en voorgaande jaren. Denemarken, dat voorheen als goedkoop naar voren kwam
(6,4% van het BBP in OECD Health data 1997), blijkt nu vrij duur (8% van het BBP in OECD Health data
1999). De omvang van het voorzieningenpakket dat tot de gezondheidszorg gerekend wordt verschilt van
land tot land en bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid. Het CBS heeft voor zes landen (Nederland,
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, België en Zwitserland) een onderling vergelijkbaar pakket samenge-
steld. Uit de kosten die de zorg voor dit pakket met zich meebrengt komt naar voren dat Nederland per
hoofd nog steeds goedkoper is dan Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Denemarken, maar iets duurder
dan België (Van Mosseveld en Van Son 1999).

11 Medische onderzoeken in het kader van een screeningsprogramma komen met name voor in het voormalige
Oost-Duitsland, Zweden en Oostenrijk en West-Duitsland. Deze onderzoeken worden erg weinig gerappor-
teerd in Luxemburg, Portugal, Spanje en Ierland.

12 Zie voor een overzicht Bertels (1994); Bertels en Cocquyt (1993); Bertels et al. (1995a), Bertels et al.
(1995b).
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9 ARBEID

9.1 Inleiding
Het hoofdstuk Arbeid beperkt zich dit jaar tot de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en 
de werkloosheid. Kwalitatieve aspecten van de arbeid, zoals de arbeidsomstandigheden en de
arbeidsinhoud, blijven buiten beschouwing. Informatie over de arbeidsduur is te vinden in
hoofdstuk 7 Ordening en verdeling van de tijd.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 9.2 geeft in vogelvlucht een beeld van de
belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren negentig. Paragraaf
9.3 gaat dieper in op de opvallend goede arbeidsmarktprestaties van Nederland in de jaren
negentig. Mede op basis van recente onderzoeken naar het Nederlandse 'werkgelegenheids-
wonder', wordt gepoogd aan te geven welke factoren daarvoor cruciaal waren en wat de voor-
uitzichten zijn voor continuering van dit succes in de komende jaren. In paragraaf 9.4 staat de
arbeidsmarkt in de landen van de Europese Unie (EU) centraal. Daarbij wordt aandacht
besteed aan de mate van convergentie binnen de EU, de oorzaken van verschillen in ontwikke-
ling tussen de EU-landen en de rol die het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid daarbij
spelen.

9.2 Recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

9.2.1 Sterke werkgelegenheidsgroei
Ook in 1999 heeft de sterke banengroei in Nederland zich onverminderd voortgezet. Tabel 9.1
geeft de cijfers. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar nam de werkzame beroepsbevolking
(personen met een werkweek van minstens twaalf uur) met meer dan 100.000 toe. In totaal
groeide de werkgelegenheid tussen 1994 en 1999 met bijna 900.000 personen, ofwel 15%.
Hoewel ook de beroepsbevolking in deze periode fors toenam, werd de werkloosheid in de
tweede helft van de jaren negentig gehalveerd. De werkloze beroepsbevolking bedroeg in
1999 nog iets meer dan 4%. De geregistreerde werkloosheid zakte eind 1999 zelfs onder de
3%. Voor het eerst sinds het begin van de jaren zeventig komt volledige werkgelegenheid
weer in zicht. Daarbij gaat het echter alleen om de geregistreerde werkloosheid, personen die
beschikbaar zijn voor betaald werk (voor tenminste twaalf uur per week) en staan ingeschreven
bij het arbeidsbureau. Het aantal personen onder 65 jaar dat niet werkt en/of afhankelijk is van
een sociale uitkering, maar niet tot de geregistreerde werkloosheid wordt gerekend, is nog
altijd zeer groot. Zo staan tegenover drie werkenden nog altijd twee uitkeringsgerechtigden
(CPB 2000; zie verder hoofdstuk 10 Sociale zekerheid). 
Zoals in de jaren negentig steeds het geval was (m.u.v. het jaar 1994 waarin de werkgelegen-
heid afnam), is ook in 1999 de werkgelegenheid van vrouwen, zowel relatief als absoluut,
sterker gegroeid dan die van mannen. Van de totale groei tussen 1994 en 1999 kwam 58%
(ruim een half miljoen personen) voor rekening van de vrouwen. In 1999 had voor het eerst
meer dan 50% van de vrouwen tussen 15 en 65 jaar betaald werk voor minimaal twaalf uur
per week (in § 9.3 wordt verder ingegaan op de opmars van de werkende vrouw).
Behalve van de opmars van vrouwen is er sinds het midden van de jaren negentig ook sprake
van een opmerkelijke stijging in de arbeidsdeelname van ouderen. In 1993 was het aandeel
werkenden onder de 55-64-jarigen tot een historisch dieptepunt van 24% gedaald. Sindsdien is
dit percentage weer gestegen tot 31 in 1999. De stijging blijkt het sterkst onder mannen tussen
55 en 60 jaar: hun arbeidsdeelname groeide van 57% in 1993 naar 65% in 1999. 
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Tabel 9.1 Kerngegevens arbeidsmarkt, 1970-1999
1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999

totaal (x 1.000)
bevolking 15-64 jaar 8.156 8.728 9.362 9.923 10.228 10.498 10.563 10.663
beroepsbevolking 4.711 4.883 5.075 5.293 6.063 6.596 6.838 7.097
werkzame beroepsbevolking 4.681 4.744 4.881 4.811 5.644 6.063 6.400 6.805
werkloze beroepsbevolking 31 139 194 482 419 533 438 292
geregistreerde werkloosheid 44 195 217 511 358 464 375 221
werkgelegenheid in arbeidsjaren 4.806 4.759 4.916 4.730 5.203 5.380/5.663c 5.968 6.260
werkgelegenheid van werknemers
in arbeidsuren 8.257 7.789 8.061 7.482 8.185 8.403/8.680c 9.074 9.359d

mannen (x 1.000)
bevolking 15-64 jaar 4.104 4.406 4.735 5.023 5.182 5.329 5.354 5.400
beroepsbevolking 3.518 3.572 3.603 3.625 3.865 4.067 4.143 4.242
werkzame beroepsbevolking 3.496 3.481 3.508 3.342 3.686 3.814 3.951 4.121
werkloze beroepsbevolking 22 91 95 283 179 253 192 121

vrouwen (x 1.000)
bevolking 15-64 jaar 4.051 4.322 4.627 4.900 5.046 5.169 5.209 5.263
beroepsbevolking 1.194 1.311 1.472 1.668 2.198 2.529 2.696 2.856
werkzame beroepsbevolking 1.184 1.263 1.372 1.469 1.958 2.249 2.450 2.684
werkloze beroepsbevolking 9 48 99 199 240 281 246 172

brutoparticipatiegraada

totaal 57 54 52 48 59 63 65 67
mannen 86 81 76 72 75 76 77 79
vrouwen 29 30 32 34 44 49 52 54

werkloosheidspercentageb

totaal 0,7 2,9 3,8 9,1 6,9 8,1 6,4 4,1
mannen 0,6 2,5 2,6 7,8 4,6 6,2 4,6 2,8
vrouwen 0,8 3,7 6,7 11,9 10,9 11,1 9,1 6,0

index (1970=100)
beroepsbevolking 100 103,7 107,7 112,4 128,7 140,0 145,1 150,6
werkzame beroepsbevolking 100 101,3 104,3 102,8 120,6 129,5 136,7 145,4
werkgelegenheid in arbeidsjarene 100 99,0 102,3 98,4 108,3 111,9 118,0 123,7
werkgelegenheid in arbeidsurene 100 94,3 97,6 90,6 99,1 101,8 106,4 109,8d

a Werkzame plus werkloze beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.
b Werkloze beroepsbevolking in procenten van de totale beroepsbevolking.
c Het eerste getal vóór en het tweede getal ná herziening van de Nationale Rekeningen.
d 1998.
e Gecorrigeerd voor herziening Nationale Rekeningen in 1995.

Bron: CBS (a, b); CPB (2000) SCP-bewerking

Het percentage werkenden onder de mannelijke 60-plussers is niet alleen veel kleiner, maar
stijgt ook minder snel: van 17% in 1993 naar 21% in 1999. Dit duidt erop dat de toename van
het aantal werkende ouderen nog weinig te maken heeft met veranderingen in de VUT-regelin-
gen, die doorgaans een uittredingsleeftijd van 60 jaar of hoger kennen. Het effect van de
omzetting van de VUT in flexibele pensioenregelingen, die inmiddels in meer dan de helft van
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de CAO's is overeengekomen, zal pas de komende jaren geleidelijk zichtbaar worden. De 
oorzaak voor de recente stijging in de arbeidsparticipatie van ouderen moet veeleer worden
gezocht in een verminderde instroom in de WW en de WAO, zowel onder invloed van beleids-
wijzigingen (zoals het afschaffen van de ouderenrichtlijn in de WW) als van de gunstige con-
junctuur (De Beer en Woittiez 1999).

9.2.2 Deeltijdwerk, flexwerk en zelfstandigen
Een groot deel van de werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van de jaren negentig bestond
uit deeltijdbanen en flexibele banen: van de toename van het aantal werkzame personen tussen
1994 en 1999 met 885.000 personen, had 65% een deeltijdbaan van 12-34 uur en/of een flexi-
bel dienstverband. Zie tabel 9.2. Flexibele banen maakten overigens niet meer dan een zesde
van de totale werkgelegenheidsgroei uit. Bovendien lijkt de groei ervan inmiddels over zijn
hoogtepunt heen. Het aantal werkzame personen met een flexibel dienstverband daalde in
1999 ten opzichte van 1998 zelfs met 33.000. Ten dele gaat het hierbij waarschijnlijk om een
conjunctureel effect: naarmate de gunstige conjunctuur langer aanhoudt, nemen werkgevers
meer personeel in vaste dienst.
Ook het aantal zelfstandigen is in de jaren negentig, na een jarenlange daling, weer iets 
gestegen: van 698.000 in 1994 naar 733.000 in 1999. Sommigen zien hierin een geheel nieuwe
trend: werknemers zouden er in toenemende mate de voorkeur aan geven om als zelfstandig
ondernemer te gaan werken in plaats van in een strak dienstverband. Tussen 1997 en 1999 is
het aantal zelfstandigen echter weer met 24.000 afgenomen, hetgeen twijfels oproept over het
structurele karakter van de groei in de voorgaande jaren.

Tabel 9.2 Werkzame beroepsbevolking naar dienstverband, 1994 en 1999 (x 1.000 personen)
1994 1999 mutatie

vast, voltijd 3.619 3.896 277
vast, deeltijd 1.178 1.606 428
flexibel 425 571 146
zelfstandige 698 733 35

totaal 5.920 6.805 885
Bron: CBS (b) 

9.2.3 Krapte op de arbeidsmarkt
Parallel aan de daling van de werkloosheid, nam het aantal openstaande vacatures in de twee-
de helft van de jaren negentig gestaag toe, van gemiddeld 41.000 in 1994 naar gemiddeld
162.000 in de eerste drie kwartalen van 1999 (excl. overheid en onderwijs), dat is 2,3% van
het totale aantal banen1 (CBS c 2000/3). Terwijl in 1994 tegenover iedere vacature nog twaalf
geregistreerde werklozen stonden, was deze verhouding in 1999 nog slechts 1 : 1,4.
Vergeleken met het jaar 1990, toen de vorige conjunctuurgolf haar top bereikte en het aantal
vacatures 2,0% van het totale aantal banen bedroeg, is het huidige vacaturepercentage overi-
gens niet extreem hoog.
Niettemin wordt voor het eerst sinds begin jaren zeventig weer gesproken van krapte op de
arbeidsmarkt. Hoewel er strikt kwantitatief nog geen tekort aan arbeidskrachten is – er zijn
immers nog altijd meer werklozen dan onvervulde vacatures – lijkt in toenemende mate sprake
te zijn van kwalitatieve aansluitingsproblemen: de kwalificaties van de werkzoekenden zouden
vaak niet passen bij de door werkgevers gevraagde kwalificaties. Dit komt tot uitdrukking in
het feit dat een groot deel (45%) van de vacatures door werkgevers als 'moeilijk vervulbaar'
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wordt aangemerkt (CBS c 1999/6: 8). In 1994 was dit nog slechts 20% (CBS c 1995/7: 41). In
1990 werd daarentegen nog een iets groter deel van de vacatures (namelijk 47%) moeilijk ver-
vulbaar geacht dan in 1999.

Nu is het op zichzelf niet ongewoon dat het aantal vacatures sterk stijgt als de werkloosheid
daalt. Hetzelfde deed zich bijvoorbeeld voor tussen 1983 en 1986 en tussen 1988 en 1990.
Interessanter is of de stijging van het aantal vacatures, in verhouding tot de daling van de
werkloosheid, nu sterker is dan in eerdere opgaande conjunctuurfasen. Om hierin inzicht te
krijgen kan men het vacaturepercentage in een grafiek afzetten tegen het werkloosheidsper-
centage. Figuur 9.1 toont deze zogeheten UV-curve voor de periode 1973-1999.2 Naarmate de
UV-curve verder naar linksonder ligt, zijn er bij een gegeven werkloosheidspercentage minder
vacatures (of bij een gegeven vacaturepercentage minder werklozen) en sluiten vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan. In de figuur zijn ook enkele theoretische UV-
curven getekend, die de verhouding tussen werkloosheids- en vacaturepercentage weergeven
bij een constante mate van aansluiting tussen vraag en aanbod.3 Uit figuur 9.1 blijkt dat het
verloop van de UV-curve in de jaren negentig vlak bij het verloop in de jaren zeventig lag en
in vergelijking tot de jaren tachtig duidelijk naar linksonder was geschoven. Dit duidt erop dat
de aansluiting tussen vraag en aanbod in de jaren negentig ongeveer even soepel verliep als in
de jaren zeventig en beduidend soepeler dan in de jaren tachtig. Het verloop van de UV-curve
levert dus geen aanwijzingen op voor een verslechtering van de aansluiting tussen vraag en
aanbod in de afgelopen jaren. Anders gezegd, gezien het lage werkloosheidspercentage van
gemiddeld 3,2% in 1999 is het vacaturepercentage van 2,3 niet ongebruikelijk hoog te noemen.
Dit duidt erop dat de huidige aansluitingsproblemen op de arbeidsmarkt in de eerste plaats een
kwantitatief en in mindere mate een kwalitatief karakter hebben.

Figuur 9.1 UV-curve, 1973-1999

Bron: CBS; SCP-bewerking

Hierbij zijn twee belangrijke kanttekeningen op hun plaats. Het werkloosheidscijfer waarop de
UV-analyse is gebaseerd, de officiële geregistreerde werkloosheid, omvat slechts een klein
deel van de totale groep inactieven onder de 65 jaar die in beginsel zouden kunnen werken.
Een groot deel van de ontvangers van een bijstandsuitkering of een (gedeeltelijke) arbeids-
ongeschiktheidsuitkering wordt niet meegeteld (zie hoofdstuk 10 Sociale zekerheid).
In de tweede plaats doen zich op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt wel degelijk 
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kwalitatieve knelpunten voor. Zo lijkt met name in delen van de quartaire sector, zoals de zorg
en het onderwijs, sprake van een absoluut tekort aan werknemers met bepaalde, onmisbare
kwalificaties. Desondanks is het aantal vacatures in deze sectoren vooralsnog niet bijzonder
hoog. Zo bedroeg het aantal openstaande vacatures in de gezondheids- en welzijnszorg in het
derde kwartaal van 1999 nog geen 2% van het aantal banen in deze sector en in het onderwijs
slechts 1%. Vanwege de 'leverplicht' van deze sectoren, is een (beperkt) tekort aan arbeids-
krachten echter vaak nijpender dan in de marktsector. In kwantitatief opzicht zijn de aanslui-
tingsproblemen in sommige delen van de marktsector beduidend groter. Zo was in het derde
kwartaal van 1999 in de computerservice- en IT-bedrijven op iedere twaalf banen een open-
staande vacature (gemiddeld voor alle sectoren was dit 3%) (CBS c 2000/3).
In zijn prognose van de kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod tot 2004 verwacht het
Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) dat de vraag naar hoger opgeleiden
sneller zal stijgen dan het aanbod, waardoor bedrijven bij de personeelsvoorziening van hoger
opgeleiden met steeds meer knelpunten zullen worden geconfronteerd. Dit geldt naar verwach-
ting het sterkst voor leraren en voor hoger opgeleiden met een economische of een technische
opleiding (in het bijzonder informatica) (ROA 1999). De kwalitatieve mismatch lijkt de
komende jaren dus toe te nemen, waardoor ook het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures 
verder zal groeien.

9.3 Achtergronden en bedreigingen van de Nederlandse werkgelegenheidsgroei
De goede arbeidsmarktprestaties van Nederland in de afgelopen jaren worden vaak verklaard
uit de unieke combinatie van relatief harmonieuze arbeidsverhoudingen, een uitgebreid stelsel
van overlegcircuits en adviesorganen, en een stimulerend arbeidsmarktbeleid, die wel als het
'poldermodel' wordt aangeduid.
Deze paragraaf beoogt meer inzicht te bieden in de factoren die ten grondslag liggen aan de
gunstige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, en in mogelijke bedreigingen voor
de voortzetting daarvan in de komende jaren.
Daartoe wordt allereerst de huidige arbeidsmarktsituatie in Nederland in historisch perspectief
geplaatst (§ 9.3.1). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van mogelijke verklaringen voor
het recente Nederlandse succes, zoals die in de literatuur naar voren zijn gebracht (§ 9.3.2).
Tot slot worden de perspectieven voor voortzetting van de goede Nederlandse prestaties
geschetst (§ 9.3.3).

9.3.1 De huidige arbeidsmarktsituatie in historisch perspectief
Om de recente arbeidsmarktprestaties van Nederland in het juiste perspectief te plaatsen, kan
de huidige situatie op de arbeidsmarkt (i.c. het jaar 1999) het beste worden vergeleken met de
situatie in overeenkomstige fasen van eerdere conjunctuurcycli. Daartoe zijn drie jaren 
geselecteerd waarin de werkloosheid een minimum bereikte, te weten 1970, 1979 en 1992.
Tabel 9.3 geeft een aantal kerncijfers voor de arbeidsmarkt in de desbetreffende vier jaren. 
Het jaar 1999 blijkt in veel opzichten geen uitzonderlijk jaar te zijn. De (geregistreerde) werk-
loosheid is vergelijkbaar met die in 1979, de langdurige werkloosheid is nog iets hoger en de
brede werkloosheid slechts iets lager dan in 1992, en het arbeidsvolume in uren per hoofd van
de volwassen bevolking ligt tussen het niveau van 1979 en 1992 in. Het aantal vacatures was
in 1999 wel relatief (zij het niet extreem) hoog, maar het is de vraag of dat als een positief
punt kan worden aangemerkt. Het opvallendste verschil tussen de arbeidsmarktsituatie in 1999
en die op eerdere toppen van de conjunctuur betreft de participatiegraad. Het percentage van
de bevolking van 15-64 jaar dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (brutoparticipatiegraad)
of daadwerkelijk werkt (nettoparticipatiegraad) ligt in 1999 beduidend hoger dan in voorgaande
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conjunctuurcycli. Uitsplitsing naar sekse laat evenwel zien, dat dit uitsluitend voor vrouwen
geldt. De participatiegraad van mannen is in 1999 niet veel hoger dan in 1979 en 1992 en
zelfs beduidend lager dan in 1970. De arbeidsdeelname van vrouwen vertoonde in de afgelopen
twintig jaar echter een sterk oplopende trend en was in 1999 bijna tweemaal zo hoog als eind
jaren zeventig. De huidige arbeidsmarktsituatie onderscheidt zich dus vooral van die in vorige
conjunctuurtoppen door de opmars van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Hierin is ten dele ook
de verklaring gelegen voor het nog altijd zeer hoge niveau van de brede werkloosheid, die alle
uitkeringsgerechtigden onder 65 jaar omvat. Doordat de sterke banengroei vooral heeft gere-
sulteerd in een forse stijging van de arbeidsdeelname van (met name gehuwde) vrouwen, is
van de extra werkgelegenheid slechts een klein deel ten goede gekomen aan uitkerings-
gerechtigden. Dit hangt ook samen met het feit dat een groot deel van de werkgelegenheids-
groei uit deeltijdbanen bestond. Mede daardoor is de groei van de arbeidsparticipatie niet
gepaard gegaan met een toename van het aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking
van 15-64 jaar.

Tabel 9.3 Kerncijfers van de arbeidsmarkt in 1970, 1979, 1992 en 1999 (in procenten)
1970 1979 1992 1999

geregistreerde werkloosheida 0,9 3,9 5,3 3,2
langdurige werkloosheidb 9,2 25,0 49,1 50,2
brede werkloosheidc 11,5 18,6 21,9 19,1
vacaturesd 1,1f 1,8 1,2 2,3
brutoparticipatiegraade 57,8 53,4 60,8 66,6

mannen 85,7 76,8 75,6 78,9
vrouwen 29,5 30,4 45,7 54,3

nettoparticipatiegraade 57,4 51,7 56,9 63,8
mannen 85,2 75,1 72,0 76,3
vrouwen 29,2 28,5 41,3 51,0

arbeidsuren per hoofd van de 
bevolking van 15-64 jaar 1.172 971 908 933g

a In procenten van de beroepsbevolking.
b Aantal personen langer dan een jaar werkloos in procenten van de totale werkloosheid.
c Uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar in procenten van de beroepsbevolking plus het aantal uitkeringsgerechtigden 

jonger dan 65 jaar.
d In procenten van het totale aantal banen plus het aantal vacatures.
e In procenten van de bevolking van 15-64 jaar.
f 1973.
g 1997.

Bron: CBS (a, b, d) SCP-bewerking 

Een consequentie van het vorenstaande is, dat de arbeidsmarktpositie van een aantal kwetsbare
groepen nog altijd niet rooskleurig is. Tabel 9.4 geeft hiervan een indruk aan de hand van de
werkloosheid en de nettoparticipatiegraad van jongeren, ouderen, laagopgeleiden en allochtonen.
Omdat een lage arbeidsparticipatie onder jongeren op zichzelf geen ongunstig verschijnsel is
(deze kan immers het gevolg zijn van een hoge onderwijsdeelname), is dit cijfer niet vermeld.
Evenzeer ontbreekt het werkloosheidspercentage onder ouderen, omdat de meeste niet-
werkende ouderen niet werkloos zijn maar via een andere uitkeringsregeling (VUT, WAO)
zijn uitgetreden.
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Tabel 9.4 Geregistreerde werkloosheid en nettoparticipatiegraad van enkele kwetsbare groepen, 1970, 1979, 1992 en 
1999 (in procenten)

1970 1979 1992 1999

geregistreerde werkloosheid 0,9 3,9 5,3 3,2
16-24 jaar . 7,6 7,4 3,6
laagopgeleidena . 7,1 7,6 5,5
niet-Nederlanders/allochtonenb . 7,4 14,9 12,4d

nettoparticipatiegraad 57 52 57 64
50-64 jaar 49 42 36 46
mannen 85 72 57 63
vrouwen 17 16 18 29
laagopgeleidenac . 52 51 55d

niet-Nederlanders/allochtonenb . 63 44 50d

a Personen met ten hoogste een vbo- of mavo-diploma.
b Voor 1979 niet-Nederlanders, voor 1992 en 1998 allochtonen (personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten of 

niet in Nederland zijn geboren).
c In procenten van de laagopgeleide beroepsbevolking exclusief schoolgaanden.
d 1998.

Bron: CBS (b, d) SCP-bewerking.

Hoewel de vergelijkbaarheid met oudere cijfers soms te wensen overlaat, roept tabel 9.4 het
beeld op, dat de arbeidsmarktpositie van de meeste kwetsbare groepen in 1999 niet wezenlijk
beter was dan in voorgaande conjunctuurcycli. Hierop zijn twee uitzonderingen. De jeugd-
werkloosheid is de laatste jaren sterk gedaald, waardoor deze nu beduidend lager is dan in
1979 en 1992.4 De arbeidsdeelname van oudere vrouwen is evenals die van jongere vrouwen
fors gestegen, al werkt nog altijd slechts iets meer dan een op de vier vrouwen van 50-64 jaar.
De werkloosheid onder laagopgeleiden (personen met ten hoogste een vbo- of mavo-diploma)
en hun nettoparticipatiegraad zijn over de laatste drie conjunctuurcycli betrekkelijk stabiel. De
laatste jaren is hun situatie wel wat verbeterd. Vergeleken met de gemiddelde participatiegraad
voor alle opleidingsniveaus raken de laagopgeleiden echter verder achterop. Men dient hierbij
wel te bedenken dat de laagopgeleiden een steeds kleiner deel van de beroepsbevolking uit-
maken: in 1979 was dit nog meer dan de helft (53%), inmiddels minder dan eenderde (29%).
Ook de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt laat weinig tekenen van een structurele
verbetering zien (vgl. Tesser et al. 1999: hoofdstuk 7). Terwijl de werkloosheid onder niet-
Nederlanders (dus exclusief de meeste Surinamers en Antillianen) in 1979 'slechts' tweemaal
zo hoog was als onder Nederlanders, was het werkloosheidspercentage van allochtonen (niet-
Nederlanders en personen die niet in Nederland zijn geboren) in 1992 driemaal en in 1998
zelfs bijna viermaal zo hoog als van autochtonen. De nettoparticipatiegraad van allochtonen is
in de tweede helft van de jaren negentig wel aanzienlijk gestegen, maar ligt nog altijd ruim
onder het niveau van 1979. Deze scores worden overigens sterk beïnvloed door de samenstel-
ling van de populatie niet-Nederlanders of allochtonen. Zo ging het in 1979 nog voor een
groot deel om mannelijke gastarbeiders, terwijl nadien, als gevolg van gezinshereniging en
gezinsvorming, het aandeel vrouwen en kinderen in de Marokkaanse en Turkse bevolkings-
groep sterk is toegenomen (SCP 1998: 242). In tegenstelling tot de laagopgeleiden neemt het
aandeel van de allochtonen in de beroepsbevolking langzaam toe: van 8,5% in 1992 naar 9,5%
in 1998 (niet in de tabel).
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Concluderend blijkt het goede presteren van de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren negentig
vrijwel samen te vallen met de sterke opmars van de (gehuwde) vrouw op de arbeidsmarkt.
Dit vormt een aanwijzing dat, naast de gebruikelijke economische factoren die doorgaans als
verklaring voor de sterke werkgelegenheidsgroei worden genoemd (loonmatiging, lastenver-
lichting, internationale economische ontwikkeling), ook sociaal-culturele factoren een belang-
rijke rol hebben gespeeld.

9.3.2 De verklaring van de Nederlandse werkgelegenheidsgroei
De goede werkgelegenheidsprestaties in de jaren negentig zijn niet onopgemerkt gebleven.
Terwijl in het midden van de jaren negentig in Nederland de kritische en pessimistische 
geluiden over de arbeidsmarkt nog overheersten, was het in het buitenland al opgevallen dat
Nederland de economische recessie in de eerste helft van de jaren negentig met weinig kleer-
scheuren had doorstaan en een opmerkelijk snel herstel doormaakte. Terwijl tussen 1995 en
1998 in veel EU-landen de werkloosheid nog toenam, daalde zij in Nederland gestaag (zie 
§ 9.4.3). Toen de voorzitters van de FNV, L. de Waal, en van VNO-NCW, H. Blankert, in het
najaar van 1997 in Duitsland de prestigieuze Bertelsmann-prijs ontvingen, als blijk van waar-
dering voor de vruchtbare samenwerking tussen de sociale partners, drong ook tot Nederland
zelf het eigen succes door en was de term 'poldermodel' snel gemeengoed. In de daaropvol-
gende jaren werden in een omvangrijke reeks artikelen en andere publicaties uiteenlopende
verklaringen voor het Nederlandse succes aangedragen. In deze subparagraaf wordt gepoogd
de balans op te maken van de discussie van de afgelopen vijf jaar over de verklaring van de
Nederlandse prestaties.
Daartoe wordt eerst een aantal factoren besproken die min of meer direct van invloed (kunnen)
zijn op de ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloosheid. Loon(kosten)matiging en deel-
tijdwerk komen hieruit naar voren als de twee belangrijkste 'determinanten' van de Nederlandse
banengroei. Vervolgens wordt ingegaan op een drietal factoren die zouden kunnen verklaren
waarom Nederland zich op deze twee aspecten onderscheidt van andere landen.

Verklarende factoren voor de werkgelegenheidsgroei
De belangrijkste factoren die in de publicaties over het 'poldermodel' als directe verklaring
voor de sterke werkgelegenheidsgroei worden genoemd, zijn:
- loonmatiging
- deeltijdwerk
- flexibilisering
- hervorming van de sociale zekerheid
- activerend arbeidsmarktbeleid
- algemeen macro-economisch beleid.

De eerste twee factoren worden in vrijwel iedere beschouwing genoemd en lijken haast een
magische formule te vormen: poldermodel = loonmatiging + deeltijdwerk.
Dat een gematigde loon(kosten)ontwikkeling de werkgelegenheid bevordert, is een elementaire
uitkomst van de neoklassieke economische theorie: als de prijs van arbeid daalt, neemt de
vraag toe. Loon(kosten)matiging kan daarnaast ook indirect positieve effecten hebben: naar-
mate arbeid goedkoper is, is het voor werkgevers minder aantrekkelijk om arbeidskrachten te
vervangen door machines en computers. Loonmatiging ontmoedigt derhalve diepte-investerin-
gen maar, dankzij het positieve effect op de bedrijfsrendementen, stimuleert ze wel breedte- of
uitbreidingsinvesteringen, die op hun beurt weer tot extra vraag naar arbeid leiden. Verder
remt loonmatiging de inflatie, hetgeen een positief effect kan hebben op de export (Bovenberg
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1997: 17; Van der Ploeg 1998: 76). Simulaties door het Centraal Planbureau van de ontwikke-
ling van de werkgelegenheid in de jaren tachtig onder verschillende veronderstellingen, laten
zien dat de loonmatiging meer dan de helft van de werkgelegenheidsgroei in de jaren tachtig
verklaarde.5
Toch is loonmatiging als werkgelegenheidsinstrument niet geheel onomstreden. Volgens som-
mige economen zijn de effecten op langere termijn minder gunstig, doordat zij de prikkel voor
technologische innovatie vermindert en zwakke ondernemingen beschermt. In de woorden van
de belangrijkste representant van deze opvatting, A. Kleinknecht (1998: 13) "Bescherming van
zwakkere ondernemers kan wellicht op korte termijn gunstig zijn voor de werkgelegenheid.
Echter, het leidt op lange termijn tot een verlies aan economische dynamiek hetgeen zich juist
weer tegen de werkgelegenheid kan keren."

In aanvulling op de loonmatiging is door velen de sterke toename van deeltijdwerk in Nederland
als verklaring voor het Nederlandse werkgelegenheidssucces opgevoerd (bv. Faber 1999;
Becker 1999; Visser 1999; Gorter 2000). Zo sluit Visser een beschouwing over De sociologie
van het halve werk af met de conclusie: "(...) in de jaren negentig werd deeltijd de reddings-
boei voor politici in hun streven naar 'werk, werk, en nog eens werk'(...)" (Visser 1999: 356).
Inderdaad is het percentage deeltijdwerk in Nederland verreweg het hoogste van de Europese
Unie (zie hoofstuk 7 Ordening en verdeling van de tijd). Alleen het Verenigd Koninkrijk (VK)
komt enigszins bij Nederland in de buurt. Freeman (1998) heeft Nederland zelfs "the only
part-time economy in the world" genoemd. In Duitsland en enkele andere landen gaan stemmen
op om het Nederlandse voorbeeld van de creatie van deeltijdwerk na te volgen. 
Toch dient men bij het belang van deeltijdwerk voor het Nederlandse 'banenwonder' een kant-
tekening te plaatsen. De bijdrage van deeltijdwerk aan de totale werkgelegenheidsgroei, uit-
gedrukt in personen, wordt immers niet bepaald door het aandeel van deeltijdwerk in de totale
werkgelegenheid, maar door de groei van (het aandeel) deeltijdwerk. In paragraaf 9.4.4 zal
blijken, dat de verhouding tussen deeltijdbanen en voltijdbanen (of exacter uitgedrukt: de ver-
houding tussen werkzame personen en arbeidsjaren) in Nederland in de jaren negentig niet
sterker is gestegen dan gemiddeld in de EU. In België, Duitsland en het VK nam het aandeel
deeltijdwerk sneller toe, zodat de groei van deeltijdwerk in deze landen een grotere bijdrage
leverde aan de werkgelegenheidsgroei dan in Nederland het geval was. (Om misverstanden te
voorkomen: de groei van het aantal deeltijdbanen was in Nederland in verhouding tot de totale
werkgelegenheid wel groter dan in de andere landen6, maar dat komt doordat het aandeel deel-
tijdbanen in Nederland ook in 1990 al aanzienlijk groter was.) Het directe effect van de toename
van deeltijdwerk op de Nederlandse werkgelegenheidsgroei was dus minder groot dan vaak
wordt aangenomen. Hierna zal worden betoogd dat van het grote aandeel deeltijdbanen wel
een belangrijk indirect effect uitging.

Deeltijdwerk wordt vaak in verband gebracht met de flexibiliteit van de arbeidsmarkt
(Bovenberg 1997; Faber 1999). De groei van het deeltijdwerk zou dan een van de uitingen
zijn van de snelle flexibilisering van arbeid in Nederland. Het bijzondere zou bovendien zijn,
dat een toename van flexibele arbeidsrelaties in Nederland niet leidt tot een tweedeling op de
arbeidsmarkt en het verminderen van de werkzekerheid (in tegenstelling tot de baanzekerheid).
Om deze ontwikkeling te ondersteunen is in 1999 de Wet flexibiliteit en zekerheid in werking
getreden.
Het belang van flexibilisering voor de werkgelegenheidsgroei is echter niet eenduidig.
Allereerst is deeltijdwerk op zichzelf geen flexibel werk. De meeste deeltijdbanen zijn in
Nederland immers vaste banen.7 Deeltijdwerk kan werkgevers wel de mogelijkheid bieden om
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de organisatie van de arbeid aan te passen aan de behoeften, zoals een ruimere openstelling
van het bedrijf (bv. in de detailhandel). Wordt de aandacht gericht op flexibele banen, zoals 
tijdelijk, uitzend- en oproepwerk, dan blijkt Nederland niet voorop te lopen. Hoewel interna-
tionale vergelijking vanwege uiteenlopende regels en definities niet eenvoudig is, duiden de
beschikbare cijfers erop dat Nederland in de EU hooguit een middenpositie inneemt en in
sommige opzichten zelfs tot de achterhoede behoort (Smulders en Klein Hesselink 1997). Ook
op andere indicatoren voor de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, zoals de ontslagbescherming
of het tempo van banencreatie en -vernietiging, onderscheidt Nederland zich niet sterk van
andere EU-landen (OECD 1996, hoofdstuk 5). Bovendien is de relatie tussen flexibiliteit van
de arbeidsmarkt en werkgelegenheidsgroei niet eenduidig. Een grotere flexibiliteit lijkt vooral
bij te dragen aan een grotere conjunctuurgevoeligheid van de werkgelegenheid, maar niet aan
een hoger structureel groeitempo (Delsen en De Jong 1997; Delsen 2000: hoofdstuk 4).

Visser en Hemerijck (1997) ruimen in hun diepgravende studie 'A Dutch miracle' ook een
belangrijke plaats in voor de hervorming van de sociale zekerheid en de herziening van het
arbeidsmarktbeleid. Inderdaad heeft het Nederlandse beleid op deze twee terreinen in de jaren
negentig belangrijke wijzigingen ondergaan (zie bv. SCP 1998: hoofdstukken Sociale zeker-
heid en Arbeid). In hoeverre daarvan een direct positief effect op de werkgelegenheidsgroei is
uitgegaan, is echter de vraag. De vele wijzigingen op het gebied van de sociale zekerheid heb-
ben weliswaar bijgedragen aan beheersing van de uitgaven, maar het volumebeleid is tot nog
toe minder succesvol gebleken. De reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeids-
proces verloopt nog altijd zeer moeizaam (zie hoofdstuk 10 Sociale zekerheid). Van de banen-
groei die in de tweede helft van de jaren negentig werd gerealiseerd, is dan ook slechts een
kwart ten goede gekomen aan uitkeringsgerechtigden; driekwart van de nieuwe banen is inge-
nomen door nieuwkomers op de arbeidsmarkt.8
De hervorming van de sociale zekerheid heeft mogelijk wel langs indirecte weg een belangrijke
bijdrage geleverd. Zowel de relatieve verlaging van uitkeringsniveaus als de vergroting van
het effectieve aanbod van uitkeringsgerechtigden hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de
gematigde loonontwikkeling, doordat ze de positie van de vakbonden in de CAO-onderhande-
lingen verzwakten.
Het activerende arbeidsmarktbeleid leverde een meer directe bijdrage aan de werkgelegen-
heidsgroei. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan de groei van het aantal gesubsidieerde
banen voor langdurig werklozen. Sinds 1994 is dit aantal met circa 60.000 toegenomen 
(SZW 1999 en TK 1999/2000). Maar zelfs als deze gesubsidieerde banen geen enkele onge-
subsidieerde baan hebben verdrongen (hetgeen geenszins vaststaat), was toch niet meer dan
een op iedere zestien nieuwe banen tussen 1994 en 1999 een gesubsidieerde baan. Voor de
kansen op werk van uitkeringsgerechtigden was het gesubsidieerde werk belangrijker: een
kwart van de afname van het aantal uitkeringsgerechtigden zou kunnen worden verklaard uit
de toename van gesubsidieerde werkgelegenheid. Ook de verlichting van de loonkosten aan de
onderkant van de arbeidsmarkt door middel van de zogenoemde Specifieke afdrachtskorting
(SPAK) heeft in de periode 1996-1998 naar schatting 44.000 tot 76.000 extra banen opgele-
verd (Van Polanen Petel et al. 1999).

Uit de internationale vergelijking in paragraaf 9.4.4 zal blijken, dat de sterke groei van het
arbeidsvolume (uitdrukt in arbeidsjaren) in de jaren negentig mede samenhing met de relatief
sterke economische groei in Nederland. Een factor die daaraan ten grondslag zou kunnen lig-
gen, is het algemene macro-economische beleid. Op dit terrein lijkt Nederland echter geen
unieke positie in te nemen. De sanering van de overheidsfinanciën kreeg in de jaren negentig,
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met het oog op de EMU, immers in veel Europese landen hoge prioriteit, waardoor financie-
ringstekort, inflatie en rentestand tussen de Europese landen steeds minder verschillen (zie
hoofstuk 3 Economie en verzorgingsstaat). Als men een langere periode dan de jaren negentig
overziet, was de gemiddelde groeivoet van de Nederlandse economie nauwelijks hoger dan het
gemiddelde van de EU-landen.9 De sterke groei in jaren negentig was ten dele een inhaalbe-
weging nadat de Nederlandse groei in de jaren zeventig en tachtig was achtergebleven. Of de
economische groei in Nederland ook structureel op een hoger niveau is terechtgekomen, moet
worden afgewacht.

Achterliggende factoren
Loonmatiging en deeltijdarbeid blijken de meeste invloed op de sterke Nederlandse werk-
gelegenheidsgroei te hebben. De vraag is nu waarom Nederland zich op deze twee terreinen
onderscheidt van andere EU-landen. De aandacht dient dan te worden gericht op meer structu-
rele achterliggende factoren. Twee sociaal-economische aspecten die in de literatuur regel-
matig worden genoemd, zijn de Nederlandse vorm van corporatisme en het beleid van lasten-
verlichting. Daarnaast kan worden gewezen op twee factoren van sociaal-culturele aard, te
weten de emancipatie van de vrouw en de toestroom van immigranten naar de Nederlandse
arbeidsmarkt.

Wie bij een bespreking van de Nederlandse werkgelegenheidsprestaties de term 'poldermodel'
gebruikt, doelt daarmee meestal op de specifiek Nederlandse vorm van corporatisme, de rela-
tie tussen de sociale partners en de overheid. Dat corporatisme aan de basis ligt van de
Nederlandse banenmachine is echter niet vanzelfsprekend en geenszins onomstreden. In de
eerste helft van de jaren negentig werd corporatisme, althans de continentaal-Europese variant
daarvan, vooral geassocieerd met slecht functionerende arbeidsmarkten en trage economische
groei (zie bv. Esping-Andersen 1990 en Calmfors en Driffill 1988). Het feit dat de meeste 
corporatistische landen in de EU, met name Duitsland, Frankrijk en Italië, in de jaren negentig
matig presteerden (zie § 9.4.3), duidt erop dat een corporatistisch sociaal-economisch bestel
op zichzelf geen garantie biedt voor een sterke werkgelegenheidsgroei. Als men zich boven-
dien realiseert dat de Nederlandse prestaties in de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren
tachtig uiterst mager waren (Nederland stond toen juist bekend vanwege de Dutch disease),
wordt duidelijk dat ook de typisch Nederlandse vorm van corporatisme niet garant staat voor
een succesvol beleid. Wie desalniettemin een belangrijke verklaring voor het Nederlandse 
succes in het overleg- en consensusmodel zoekt, dient dan ook aannemelijk te maken dat dit
model sinds de jaren tachtig aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan. 
In dit verband wordt het befaamde Akkoord van Wassenaar, het centrale akkoord dat in
november 1982 werd gesloten tussen W. Kok en C. van Veen, voorzitters van respectievelijk
de FNV en het VNO, vaak als het omslagpunt gezien. Dit akkoord, zo wordt vrij algemeen
aangenomen, luidde een periode van loonmatiging, herverdeling van werk en decentralisatie
van CAO-onderhandelingen in. Deze succesformule is sindsdien volgehouden en heeft zowel
via de weg van de arbeidskostenmatiging als via de groei van deeltijdwerk geleid tot de sterke
groei van de werkgelegenheid.
Visser en Hemerijck (1997) leggen veel nadruk op het leervermogen van het Nederlandse 
corporatistische model: "Per saldo is er sprake van groot oplossend en lerend collectief vermo-
gen, maar tevens ligt er altijd de dreiging van beleidsimmobiliteit op de loer" (Hemerijck en
Visser 1999: 17). In de jaren zeventig was het Nederlandse corporatisme verstard geraakt als
gevolg van de sterke gerichtheid van de betrokken partijen (vakbeweging, werkgevers en
overheid) op het eigen belang. De diepe economische crisis waarin Nederland na de tweede
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olieprijsschok van 1979 terechtkwam, bewerkstelligde uiteindelijk de omslag naar een meer
responsief corporatisme. Door de openheid van de Nederlandse economie had het uitblijven
van een snelle adequate reactie van zowel de sociale partners als de overheid (vooral ten tijde
van het kortstondige tweede kabinet-Van Agt in 1981) funeste gevolgen voor de arbeidsmarkt.
De (mentale) schok die dit teweegbracht, leidde tot een ingrijpende aanpassing in zowel de
opstelling van de sociale partners als het overheidsbeleid (met het aantreden van het eerste
kabinet-Lubbers in 1982).
Hoewel deze analyse op veel steun kan rekenen (zie bv. Bovenberg 1997; Van der Ploeg
1998), is zij in een aantal opzichten niet geheel bevredigend. Met name is het de vraag of het
Akkoord van Wassenaar wel zo duidelijk een keerpunt vormde in de Nederlandse sociaal-
economische verhoudingen. Als verklaring voor de loonmatiging schiet het Akkoord van
Wassenaar in ieder geval tekort, aangezien de reële lonen al vanaf 1979 daalden. Al direct na
de tweede oliecrisis accepteerde de vakbeweging dat de loonstijging achterbleef bij de (zeer
sterke) prijsstijging. Econometrische analyse van de loonontwikkeling levert ook geen aanwij-
zing op dat de gevoeligheid van de loonontwikkeling voor externe economische factoren,
zoals de prijsstijging, de productiviteitsstijging en het werkloosheidspercentage, na 1982 
groter was dan voor 1982.10 De overgang van sterke loonstijgingen in de jaren zeventig naar
een gematigde loonontwikkeling in de jaren tachtig en negentig kan voor het grootste deel
worden verklaard uit de sterke toename van de werkloosheid. Een stijging van de werkloos-
heid met één procentpunt heeft een drukkend effect op de loonstijging van circa 0,7% (het 
z.g. Phillipscurve-effect). Maar dit effect was voor en na 1982 even sterk.11 Op grond hiervan
is het twijfelachtig of het Akkoord van Wassenaar een reële verandering in de loonvorming
heeft teweeggebracht.

Terwijl opeenvolgende regeringen in de jaren zeventig veelvuldig trachtten de lonen te beheer-
sen door rechtstreeks in de loonontwikkeling in te grijpen, verschoof in de jaren tachtig de
nadruk naar indirecte beïnvloeding via overreding en lastenverlichting. Een verlaging van de
lastendruk op arbeid komt gemiddeld voor ongeveer de helft tot uitdrukking in lagere loon-
kosten (Graafland en Huizinga 1999). Een lastenverlichting met 2% zal de loonstijging dan
met circa 1% verminderen. Dit is echter een eenmalig effect: als de lastendruk het jaar daarop
niet opnieuw wordt verlaagd, gaat er geen matigend effect op de loonstijging meer van uit.
Om aan een structureel gematigde loonontwikkeling bij te dragen, moet de lastendruk derhalve
jaren achtereen worden verlaagd. Daarvan is in Nederland in de jaren tachtig en negentig ech-
ter geen sprake geweest. Tussen 1980 en 1993 bleef de collectievelastendruk per saldo zelfs
vrijwel gelijk. Pas sinds 1993 is de lastendruk met circa drie procentpunten verlaagd (CPB
2000: bijlage A8). Als men de aandacht uitsluitend richt op de lastendruk op arbeid, verandert
het beeld.12 Tussen 1983 en 1990 daalde de zogenoemde wig tussen de brutoloonkosten en het
nettoloon voor de modale werknemer van 48% naar 41% (CPB 2000: bijlage A6). Hiervan
zou een cumulatief loondrukkend effect van circa 7% kunnen zijn uitgegaan.13 In de jaren
negentig is de wig voor de modale werknemer echter niet verder verkleind (voor laagbetaalde
werknemers overigens wel in sterke mate), zodat hieruit niet kan worden verklaard waarom de
loonmatiging zich ook de laatste tien jaar heeft voortgezet.

Sociaal-culturele ontwikkelingen hebben tot nog toe in de literatuur betrekkelijk weinig aan-
dacht gekregen als mogelijke verklaring voor de Nederlandse werkgelegenheidsgroei. Toch is
het feit dat die groei samenviel met de opmars van de (gehuwde) vrouw op de arbeidsmarkt,
een belangrijke reden om ook aan sociaal-culturele factoren aandacht te besteden. Zoals
bekend behoorde de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen lange tijd tot de laagste van
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Europa. Wat daarvan de oorzaak was, is niet helemaal duidelijk (vgl. Plantenga 1993 en 
Pott-Buter 1993). Vanaf het midden van de jaren tachtig is daarin echter in hoog tempo veran-
dering gekomen: de nettoparticipatiegraad van vrouwen steeg van 30% in 1985 naar 51% in
1999. Inmiddels ligt de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen (gemeten in personen)
zelfs al boven het Europese gemiddelde. Ook de oorzaak van deze snelle inhaalbeweging is
omstreden.
Vaak wordt gewezen op de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen. Een
hogere opleiding biedt uitzicht op een hoger loon, waardoor de schaduwprijs van niet (betaald)
werken stijgt en het aantrekkelijker wordt om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Inderdaad is
de arbeidsparticipatie onder hoogopgeleide vrouwen veel hoger dan onder laagopgeleide: van
de vrouwen tussen 15 en 65 jaar met een hbo-diploma of academische titel had in 1998 73%
betaald werk voor tenminste twaalf uur per week, van de middelbaar opgeleide vrouwen
(havo-, vwo- of mbo-diploma) was dit 58%, van de laagopgeleide vrouwen (mavo- of vbo-
diploma) 35% en van de ongeschoolde vrouwen niet meer dan 21% (CBS 1999a). Toch kan
de stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen slechts ten dele uit het gestegen opleidings-
niveau worden verklaard. Als de participatiegraden van vrouwen met verschillende opleidings-
niveaus tussen 1985 en 1998 gelijk zouden zijn gebleven, zou de totale participatiegraad als
gevolg van de stijging van het opleidingsniveau zijn toegenomen van 29% naar 40% (tabel 9.5).
In werkelijkheid steeg de participatiegraad naar 49%, zodat ruim de helft (11/20) van de toe-
name wordt verklaard door het hogere opleidingsniveau. Wordt de ontwikkeling in de jaren
negentig bezien, dan zou, bij gelijk blijvende participatiegraden naar opleidingsniveau, de
arbeidsdeelname van vrouwen zijn gestegen van 41% in 1991 naar 44% in 1998, in plaats van
naar 49%, zoals in werkelijkheid het geval was. Van de stijging van de arbeidsparticipatie van
vrouwen in de jaren negentig kan derhalve minder dan de helft (3/8) worden verklaard uit de
stijging van het opleidingsniveau.

Tabel 9.5 Nettoparticipatiegraad vrouwen naar opleidingsniveau, 1985, 1991 en 1998
1985 1991 1998

bo 13,9 17,5 21,2
mavo/vbo 29,2 31,4 34,6
havo/vwo/mbo 47,2 51,6 57,5
hbo/wo 57,3 65,5 72,9

totaal op basis van 29,1 40,5 48,9
participatiegraden 1985 36,7 39,9
participatiegraden 1991 43,9
Bron: CBS (d 1985, b 1991, b 1998) SCP-bewerking

Tabel 9.5 laat zien dat vooral onder de hoogopgeleide vrouwen de deelname aan betaalde
arbeid fors is gestegen. Aangezien de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en
tussen opleidingsniveaus in de jaren negentig weinig veranderden14, kan ook hierin geen 
verklaring worden gevonden voor de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Wordt
eveneens rekening gehouden met de invloed van andere factoren, zoals de positie in het huis-
houden, het aantal kinderen, de leeftijd en de etnische achtergrond, dan blijkt zelfs niet meer
dan een zevende van de stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen tussen 1991 en 1998
te worden verklaard door veranderingen in de samenstelling van de vrouwelijke bevolking van
15-64 jaar.15
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De stijging was in de jaren negentig in de eerste plaats het resultaat van het herintreden van
vrouwen van 35 jaar en ouder op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit figuur 9.2 waarin de netto-
participatiegraad naar leeftijd van vrouwen in 1991 en 1998 wordt vergeleken. In deze figuur
is tevens een curve opgenomen van de hypothetische arbeidsparticipatie in 1998 indien de
arbeidsdeelname van vrouwen die in 1991 24 jaar of ouder waren, in de zeven jaar daarna niet
zou zijn veranderd. Wordt deze hypothetische curve vergeleken met de feitelijke curve in
1998, dan blijkt dat deze laatste voor de leeftijdscategorieën 24-30 jaar en 36-50 jaar boven de
hypothetische curve ligt. Dit betekent dat tussen 1991 en 1998 niet alleen de arbeidsdeelname
van de jongste vrouwen (onder 30 jaar) is gestegen, maar dat ook een grote groep iets oudere
vrouwen (boven de 35 jaar) tot de arbeidsmarkt is toegetreden. Bij deze laatste groep gaat het
voornamelijk om herintreedsters.

Figuur 9.2 Nettoparticipatiegraad vrouwen

Bron: CBS (EBB 1991 en 1998) SCP-bewerking

Ter verklaring van de hogere arbeidsdeelname van moeders wordt wel gewezen op de toene-
mende beschikbaarheid van faciliteiten om werk buitenshuis en zorg voor kinderen te combi-
neren, zoals kinderopvang en verlofregelingen. Analyses duiden evenwel slechts op een
beperkt effect van dergelijke faciliteiten op de arbeidsdeelname van vrouwen met kleine kin-
deren. Grift et al. (1999: 96) schatten dat de beschikbaarheid van drie dagen gratis kinder-
opvang per week voor alle gezinnen met kinderen van 0-4 jaar het arbeidsaanbod van vrouwen
(werkende en niet-werkende tezamen) met gemiddeld niet meer dan ongeveer een uur per
week (6-11%) zou doen toenemen. Graafland (1999: 31) schat dat het afschaffen van de
bestaande subsidies voor kinderopvangvoorzieningen (inclusief belastingaftrek) het arbeids-
aanbod van gehuwde vrouwen (in uren) met slechts 1,52% zou verminderen. Hoewel dit geen
onbelangrijke effecten zijn, vallen ze in het niet bij de structurele toename van het arbeids-
aanbod van vrouwen in de afgelopen vijftien jaar.
Concluderend blijkt de opmars van de werkende vrouw in de jaren negentig slechts voor een
klein deel te kunnen worden verklaard uit veranderingen in de objectieve kenmerken en
omstandigheden van vrouwen. Wellicht bestaat er meer samenhang met gewijzigde opvattingen
over de rol van de vrouw in het maatschappelijke en gezinsleven. Zo is het oordeel van de
bevolking over het buitenshuis werken van een gehuwde vrouw met schoolgaande kinderen of
met kinderen die naar de crèche moeten, in de jaren tachtig en negentig aanzienlijk positiever
geworden. In 1985 vond 70% van de bevolking het werken van een gehuwde vrouw met
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schoolgaande kinderen "niet bezwaarlijk" of "aan te bevelen", en in 1997 81%. Voor het wer-
ken als kinderen naar de crèche moeten, waren deze percentages respectievelijk 48 en 66 
(SCP 1998: 141). 

De sterke groei van de arbeidsparticipatie van (gehuwde en samenwonende) vrouwen kan
langs drie wegen hebben bijgedragen aan de sterke werkgelegenheidsgroei in Nederland (zie
ook Broersma et al. 1997). 
In de eerste plaats hebben de afspraken die in 1982 in Wassenaar tussen de sociale partners
werden gemaakt over herverdeling van werk, uiteindelijk vooral geresulteerd in een sterke
groei van deeltijdwerk. Aanvankelijk lag de nadruk, op aandrang van de vakbeweging, welis-
waar op verkorting van de voltijdse werkweek van 40 naar 38 uur. Dit proces van collectieve
arbeidstijdverkorting stagneerde echter al snel toen de positieve werkgelegenheidseffecten uit-
bleven of althans niet goed zichtbaar waren, doordat arbeidstijdverkorting vooral bijdroeg aan
het behoud van bestaande arbeidsplaatsen. Doordat de behoefte van werkgevers aan een meer
flexibele en gedifferentieerde inzet van arbeid toenam, gaven zij de voorkeur aan de creatie
van deeltijdbanen. Tezelfdertijd nam het arbeidsaanbod van (gehuwde) vrouwen, die eveneens
een sterke voorkeur voor deeltijdwerk hadden, snel toe, zodat het weinig moeite kostte de
deeltijdbanen te bezetten. Min of meer toevallig sloot de flexibiliseringsbehoefte van werk-
gevers dus aan bij de snelgroeiende behoefte aan deeltijdwerk onder vrouwen.
In de tweede plaats was de snelstijgende arbeidsdeelname van vrouwen er mede debet aan dat
de officiële werkloosheid in de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren
negentig zeer hoog bleef. Van de extra banen werd immers het grootste deel bezet door (herin-
tredende) vrouwen en slechts een klein deel door werklozen. Hadden vrouwen niet zo massaal
de arbeidsmarkt betreden, dan zouden werkgevers waarschijnlijk minder deeltijdbanen en
meer voltijdbanen hebben geschapen, waarvoor meer (mannelijke) werklozen zouden zijn aan-
genomen. Van de blijvend hoge werkloosheid ging een belangrijk loondrukkend effect uit.
In de derde plaats heeft de opmars van de werkende gehuwde vrouw mogelijk nog langs een
andere weg bijgedragen aan de loonmatiging. Als in een traditioneel eenverdienershuishouden
de vrouwelijke partner buitenshuis aan het werk gaat, gaat het gezinsinkomen over het alge-
meen aanzienlijk omhoog.16 Dit betekent dat de geringe loonstijging van de mannelijke kost-
winner in veel huishoudens in ruime mate wordt gecompenseerd door het extra inkomen van
de vrouwelijke partner. Dit kan de bereidheid tot langdurig volgehouden loonmatiging hebben
versterkt.

Niet alleen de vrouwelijke beroepsbevolking vertoonde in de jaren tachtig en negentig een
aanzienlijke groei, hetzelfde geldt voor de allochtone beroepsbevolking. Het aantal allochtonen
(gedefinieerd als personen die niet in Nederland zijn geboren en/of niet de Nederlandse natio-
naliteit bezitten) in de beroepsbevolking nam tussen 1987 en 1998 met de helft toe, van
446.000 naar 663.000 personen. Ook dit extra arbeidsaanbod van allochtonen droeg ertoe bij
dat de werkloosheid in Nederland lange tijd hoog bleef en een neerwaartse druk op de loon-
ontwikkeling uitoefende. Toch lijkt het effect van de instroom van migranten op het arbeids-
aanbod van ondergeschikt belang in vergelijking met dat van de toestroom van vrouwen.
Terwijl het allochtone arbeidsaanbod tussen 1987 en 1998 met 217.000 groeide, nam dat van
vrouwen met 768.000 toe. En terwijl het aantal werkloze allochtonen in 1987 en 1998 onge-
veer gelijk was, nam het aantal werkloze vrouwen af. Van de werkgelegenheidstoename in
deze tien jaar kwam derhalve een veel groter deel bij vrouwen terecht dan bij allochtonen. Dit
neemt niet weg dat de zeer hoge werkloosheid onder allochtonen een van de factoren kan zijn
geweest, die de wenselijkheid van voortgezette loonmatiging onderstreepte.
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9.3.3 Toekomstperspectieven
Welke perspectieven zijn er, gelet op het voorgaande, voor voortzetting van de sterke werk-
gelegenheidsgroei in Nederland in de komende jaren? 
Een belangrijke factor hiervoor is vanzelfsprekend de macro-economische ontwikkeling.
Zolang de huidige fase van hoogconjunctuur aanhoudt, zijn de vooruitzichten voor verdere
werkgelegenheidsgroei gunstig. Het Centraal Planbureau verwacht dat de werkgelegenheid
zowel in 2000 als in 2001 met circa 150.000 personen zal toenemen (CPB 2000: 113).
Aangezien tegelijkertijd, als gevolg van demografische ontwikkelingen (ontgroening en ver-
grijzing), de structurele groei van de beroepsbevolking afneemt, zou de krapte op de arbeids-
markt nog verder kunnen toenemen. Daardoor neemt de opwaartse druk op de lonen echter
toe. Gaan de lonen de komende jaren daadwerkelijk sterker stijgen, dan zou dit de werk-
gelegenheidsgroei kunnen remmen. Gezien de lage werkloosheid is dit op zichzelf niet ernstig,
ware het niet dat nog altijd een omvangrijke groep uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar
aan de kant staat, voor wie het wenselijk wordt geacht dat zij in het arbeidsproces kunnen
(her)intreden.
Hoewel sommigen menen dat er in de zogenoemde nieuwe economie sprake zal zijn van een
onafgebroken economische groei, is er vooralsnog weinig reden om aan te nemen dat de con-
junctuurcyclus tot het verleden behoort (CPB 2000: § IV.3). Er dient dus rekening mee te wor-
den gehouden, dat de conjunctuur op een gegeven moment zal omslaan. In het verleden is
gebleken dat de werkgelegenheid en de werkloosheid in Nederland erg gevoelig zijn voor 
conjunctuurschommelingen. Zo resulteerde de relatief milde economische teruggang in 1993,
toen de groei van het BBP vertraagde tot 0,8%, in een stijging van de werkloosheid met
200.000 personen (van 5% naar 8% van de beroepsbevolking). Als de Nederlandse economie
binnen enkele jaren opnieuw in een recessie zou terechtkomen, is er dan ook alle kans dat de
werkgelegenheidsgroei snel tot stilstand komt en de werkloosheid weer fors oploopt. Alleen
als de loonontwikkeling dan veel sneller zou reageren op veranderingen in de conjunctuur en
de werkgelegenheid sneller zou reageren op loonaanpassingen dan in het verleden het geval
was, zou de stijging van de werkloosheid beperkt kunnen blijven. Daarvoor zijn vooralsnog
geen aanwijzingen. 
Het feit dat de arbeidsparticipatie momenteel hoger en de werkloosheid lager is dan lange tijd
het geval is geweest, betekent weliswaar dat de Nederlandse arbeidsmarkt tegen een stootje
kan, maar gezien de nog altijd hoge uitkeringsafhankelijkheid en de omvangrijke werkloos-
heid onder groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie (met name laagopgeleiden en alloch-
tonen), is er weinig reden voor optimisme over de gevolgen van een economische teruggang
voor deze groepen.

Naast het effect van de economische conjunctuur zijn ook de structurele vooruitzichten van
belang, en gezien het vorenstaande vooral de toekomstige ontwikkeling van de arbeidspartici-
patie van vrouwen. Vooralsnog is er van een vertraging in het stijgingstempo van de arbeids-
deelname van vrouwen niets te bespeuren. Het is dan ook aannemelijk dat de opmars van de
werkende vrouw voorlopig zal doorgaan. Weliswaar ligt de arbeidsparticipatie van
Nederlandse vrouwen inmiddels boven het gemiddelde van de EU, maar er gaapt nog altijd
een forse kloof tussen de participatiegraad van vrouwen in Nederland en in de Scandinavische
landen. Als het groeitempo van de afgelopen vijftien jaar zich in de toekomst voortzet, zou
deze kloof (gemeten in personen) in circa vijftien jaar kunnen worden overbrugd. Dan moet de
arbeidsmarkt dit extra aanbod van vrouwen, dat circa 1,2 miljoen personen zou bedragen, wel
zonder problemen kunnen absorberen.17 Daarvoor lijkt het in ieder geval nodig dat het proces
van loonmatiging wordt voortgezet. Het is echter om twee redenen aannemelijk dat de mati-
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gende invloed van het extra arbeidsaanbod van vrouwen op de loonontwikkeling aan belang
zal inboeten. De eerste reden is, dat de (geregistreerde) werkloosheid inmiddels zover is
gedaald, dat de toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt in de toekomst minder dan in het
verleden gepaard zal gaan met een hoge werkloosheid. Door een blijvend krappe arbeidsmarkt
zal de opwaartse druk op de lonen dan toenemen (zie hiervoor). De tweede reden is, dat het
extra inkomen dat de vrouwelijke partner in het huishouden inbrengt, steeds meer een vanzelf-
sprekendheid zal worden. Tot nog toe is de stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen in
belangrijke mate te danken aan de herintreding van iets oudere (gehuwde) vrouwen, wier
inkomen een aanvulling op het gezinsinkomen vormt. In de toekomst zal die stijging waar-
schijnlijk in sterkere mate worden bepaald door de vervanging van oudere cohorten met een
lage participatiegraad door jonge cohorten met een hogere participatiegraad. Het gaat dan niet
meer om herintreedsters, maar om vrouwen die ook na de geboorte van kinderen zijn blijven
werken. Er is dan geen sprake meer van een stijging van het (individuele) gezinsinkomen
doordat eenverdieners tweeverdieners worden. De aanwezigheid van een tweede inkomen zal
dan minder reden zijn om genoegen te nemen met langdurig volgehouden loonmatiging.

Concluderend staat het geenszins vast dat de sterke werkgelegenheidsgroei, die Nederland
sinds 1995 kent, zich in de komende jaren onverminderd zal voortzetten. De belangrijkste
bedreigingen voor de Nederlandse 'banenmachine' gaan uit van een mogelijke (maar moeilijk
te voorspellen) economische recessie en van de afname van de matigende invloed van de
arbeidsdeelname van vrouwen op de loonvorming. 

9.4 Nederland in Europa

9.4.1 Inleiding
Deze paragraaf behelst een vergelijking van het niveau en de ontwikkeling van de arbeids-
participatie en de werkloosheid in de landen van de Europese Unie. Naast totaalcijfers worden
cijfers gepresenteerd voor enkele specifieke bevolkingsgroepen met een relatief zwakke
arbeidsmarktpositie, te weten vrouwen, ouderen, jongeren en laagopgeleiden. Gepoogd wordt
meer inzicht te krijgen in de factoren die ten grondslag liggen aan de verschillen tussen de
EU-landen. Er is gekozen voor een wat grondiger analyse van een klein aantal factoren in
plaats van een brede, maar onvermijdelijk oppervlakkige beschouwing over een groot aantal
factoren. Als gevolg daarvan blijven de kwalitatieve aspecten van de arbeid, zoals de arbeids-
omstandigheden, de arbeidsinhoud en het functieniveau, buiten beschouwing. Vanwege de
moeilijke vergelijkbaarheid van kwalitatieve aspecten, zou een oppervlakkige bespreking daar-
van weinig zinvol zijn. Op dit terrein heeft de European foundation for the improvement of
living and working conditions in Dublin inmiddels het nodige pionierswerk verricht.
Kortheidshalve wordt naar de publicaties van deze organisatie verwezen voor informatie over
de kwaliteit van de arbeid in de EU.18 Informatie over arbeidsduur en deeltijdarbeid vindt men
in hoofdstuk 7 Ordening en verdeling van de tijd.

Voor de nettoparticipatiegraad (of werkgelegenheidsgraad) en het werkloosheidspercentage
wordt in deze paragraaf aangesloten bij de internationaal gebruikelijke definities van de
Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Deze verschillen op enkele punten van de officiële
definities die in Nederland worden gehanteerd, en waarop de cijfers in de voorgaande paragra-
fen zijn gebaseerd. De nettoparticipatiegraad is volgens de ILO-definitie gelijk aan het percen-
tage van de bevolking van 15-64 jaar dat tenminste één uur per week betaalde arbeid verricht
(Eurostat 1998a: 12). Volgens de Nederlandse definitie worden alleen personen die minimaal
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twaalf uur per week betaald werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. In de bijlage
bij dit hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van het al dan niet meetellen van personen met
een gering aantal gewerkte uren op de internationale vergelijking van de arbeidsparticipatie.
Naast de nettoparticipatiegraad in personen worden ook cijfers over de participatie in voltijd-
equivalenten (fte's) gepresenteerd. Daarvoor worden deeltijdbanen, naar rata van het aantal
uren, omgerekend naar voltijdbanen. De participatiegraad in voltijdequivalenten is een indica-
tor voor de benutting van het totale arbeidspotentieel, indien men uitgaat van de veronderstel-
ling dat in beginsel ieder tussen 15 en 65 jaar in voltijd zou kunnen werken. Hierbij dient men
te bedenken dat een hoge arbeidsparticipatie in voltijdequivalenten niet per se positief hoeft te
worden gewaardeerd. Zo kan een relatief lage participatiegraad in fte's een uitvloeisel zijn van
een voorkeur voor vrije tijd en/of deeltijdwerk boven voltijdwerk.
Personen worden als werkloos beschouwd als zij geen betaald werk hebben, de afgelopen vier
weken actief naar werk hebben gezocht en in staat zijn binnen twee weken aan het werk te
gaan (Eurostat 1998a: 12). Deze definitie verschilt van het officiële Nederlandse werkloos-
heidscijfer, de geregistreerde werkloosheid, doordat niet inschrijving als werkzoekende bij het
arbeidsbureau als criterium wordt gehanteerd en evenmin de ondergrens van twaalf uur per
week geldt. De ILO-definitie stemt, afgezien van de ondergrens van twaalf uur, beter overeen
met het in Nederland gebruikte begrip werkloze beroepsbevolking.
Behalve totaalcijfers worden in deze paragraaf cijfers voor enkele specifieke groepen met een
doorgaans relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt gepresenteerd. De cijfers over de partici-
patiegraad betreffen vrouwen en oudere mannen (van 55-64 jaar) en die over de werkloosheid
van jongeren (van 15-24 jaar) laagopgeleiden en langdurig werklozen. Voor vrouwen en oudere
mannen is het minder zinvol om werkloosheidspercentages te vergelijken, omdat de niet-
(betaald-)werkenden in deze categorieën vaak om andere redenen dan werkloosheid niet op de
arbeidsmarkt participeren. Veel vrouwen zijn (onbetaald) werkzaam in het huishouden en
ouderen verlaten de arbeidsmarkt vaak via een regeling voor vervroegde pensionering of
arbeidsongeschiktheid. Bij jongeren heeft het daarentegen weinig zin om participatiecijfers te
vergelijken, doordat het niet-participeren op de arbeidsmarkt vaak samenhangt met het volgen
van een dagopleiding. Langdurige werkloosheid wordt gedefinieerd als werkloosheid die lan-
ger dan een jaar duurt.

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf 9.4.2 worden kerngegevens gepresen-
teerd van de arbeidsmarkt in alle landen van de Europese Unie alsmede de Verenigde Staten.
Vervolgens wordt voor negen EU-landen de ontwikkeling van de arbeidsmarktprestaties in de
periode 1990-1998 beschreven (§ 9.4.3). Dit zijn Nederland, België, Duitsland, Denemarken,
Zweden, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. De vraag staat centraal of er in de
jaren negentig binnen de EU sprake was van convergentie. In paragraaf 9.4.4 wordt onder-
zocht in welke mate de verschillen tussen deze landen samenhangen met verschillen in econo-
mische groei, productiviteitsstijging, bevolkingsgroei en deelname aan de arbeidsmarkt. Tot
slot wordt een overzicht gegeven van de verschillen in arbeidsmarktinstituties (bv. minimum-
loon, arbeidsvoorwaardenonderhandelingen) en verschillen in het gevoerde beleid (bv. active-
rend arbeidsmarktbeleid) tussen deze landen. Bezien wordt in hoeverre deze verschillen een
verklaring bieden voor de uiteenlopende arbeidsmarktprestaties (§ 9.4.5).
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9.4.2 De arbeidsmarkt in de EU en de VS in 1998
Tabel 9.6 geeft een aantal kerncijfers van de arbeidsmarkt in de vijftien EU-landen en in de
Verenigde Staten in 1998. De linkerhelft van de tabel heeft betrekking op de nettoparticipatie-
graad. De participatiegraad in voltijdequivalenten (fte's) is in alle landen per definitie lager
dan de participatie in personen; het verschil tussen beide is groter naarmate een land meer
deeltijdwerk kent en de gemiddelde arbeidsduur van een deeltijdbaan in verhouding tot een
voltijdbaan korter is. Dit geldt vooral voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken
en Zweden. De participatiegraad van vrouwen en oudere mannen is ook in alle landen lager
dan de totale participatiegraad, hetgeen een bevestiging vormt van de minder sterke binding
van beide groepen met de arbeidsmarkt. In de Noord-Europese landen en in de VS is het ver-
schil tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en de totale bevolking het geringst en in de
Zuid-Europese landen het grootst. De participatiegraad van oudere mannen blijft vooral in de
West- en Midden-Europese landen en in Finland ver achter bij de totale participatiegraad.
Bij de werkloosheidscijfers in de rechter helft van tabel 9.6 valt op, dat in alle Europese lan-
den minimaal een kwart van de werklozen tenminste een jaar zonder werk zit, terwijl dit in de
Verenigde Staten slechts voor een op de twaalf werklozen geldt. Vooral in Zuid-Europa en in
België, Duitsland en Ierland is de langdurige werkloosheid hoog. In alle landen is de werk-
loosheid onder jongeren aanzienlijk hoger dan onder ouderen. In de meeste landen bedraagt de
jeugdwerkloosheid zelfs minimaal het dubbele van het totale percentage, alleen in Duitsland
lopen jongeren nauwelijks meer risico dan ouderen. Ook onder laagopgeleiden is de werkloos-
heid in bijna alle landen (aanzienlijk) hoger dan het totale percentage, maar meestal wel lager
dan de jeugdwerkloosheid. Hier vormen de zuidelijke landen een uitzondering: de werkloos-
heid onder laagopgeleiden verschilt daar weinig van die onder hoogopgeleiden en is in
Griekenland en Italië zelfs lager.

Uit de onderste twee rijen van tabel 9.6 blijkt, dat de gemiddelde score van de EU-landen op
de meeste indicatoren slechter is dan die van de Verenigde Staten: zowel de totale nettopartici-
patiegraad in personen en in voltijdequivalenten als de participatiegraad van vrouwen en oudere
mannen ligt in de EU gemiddeld ruim onder het Amerikaanse niveau. Het gemiddelde werk-
loosheidspercentage, het aandeel langdurig werklozen en de jeugdwerkloosheid zijn in de EU
aanzienlijk hoger dan in de VS. Het werkloosheidspercentage onder laagopgeleiden verschilt
in de EU en in de VS echter nauwelijks.
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Tabel 9.6 Kerngegevens van de arbeidsmarkt in de EU en in de Verenigde Staten, 1998 (in procenten)
nettoparticipatiegraada werkloosheidspercentageb

totaal mannen lang- laag-
(personen) ftec vrouwen 55-64 jr totaal durigd jeugde opgeleidf

Nederland 68 54 57 46 4 47 9 7

overig West- en Midden- Europa
België 58 54 48 32 10 61 20 13
Duitsland 62 55 54 49 9 50 10 14
Frankrijk 61 57 54 38 12 42 26 15
Ierland 61 54g 47 60 8 55g 16g 17
Luxemburg 59 56 44 35 3 . 6 4
Oostenrijk 70 65 60 40 5 31 8 6
Verenigd Koninkrijk 71 61 64 58 6 33 12 11

Noord-Europa
Denemarken 79 70 73 59 5 28 7 12
Finland 65 62 62 38 11 28 35 22
Zweden 70 63 67 66 8 37 18 11

Zuid-Europa
Griekenland 57 56 41 55 12 56 30 7
Italië 52 50 37 41 12 68 33 9
Portugal 69 65 60 65 5 42 10 6
Spanje 50 48 35 52 19 50 36 20

EUh 63 58 54 49 9 45 20 12

Verenigde Staten 74 69i 67 66 5 8 10 11
a Werkzame beroepsbevolking (ILO-definitie) in procenten van de bevolking van 15-64 jaar.
b Aantal werklozen (ILO-definitie) in procenten van de beroepsbevolking.
c Voltijdequivalenten.
d Personen langer dan een jaar werkloos in procenten van het totale aantal werklozen.
e Werklozen van 15-24 jaar in procenten van de beroepsbevolking van 15-24 jaar.
f Personen met ten hoogste een voltooide opleiding op lager secundair niveau (vbo/mavo). Cijfers voor 1996.
g 1997.
h Ongewogen gemiddelde van de 15 EU-landen.
i Schatting op basis van het aandeel deeltijdbanen en de veronderstelling dat een deeltijdbaan overeenkomt met een halve voltijdbaan.

Bron: EC (a 1998); OECD (1999); SCP-bewerking

Tussen de EU-landen bestaan echter grote verschillen. Dit wordt in de figuren 9.3 en 9.4 
geïllustreerd met behulp van zogenoemde radarkaarten (zie Mosley en Mayer 1998). Hierbij
wordt voor ieder land afzonderlijk een kaart getekend waarin de score op verschillende 
indicatoren wordt afgezet tegen de hoogste en de laagste score in de EU. De hoogste of 
gunstigste score in de EU krijgt steeds een waarde 100 en de laagste of ongunstigste score 
een waarde 0. Naarmate het grijze gebied in de kaarten groter is, liggen de scores van het 
land op de verschillende indicatoren dichter bij de waarde 100 en presteert het land op de des-
betreffende terreinen dus beter. In alle kaarten wordt tevens met een onderbroken lijn de score
voor de EU als geheel weergegeven.19
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Naast Nederland zijn de volgende acht EU-landen geselecteerd: de meest nabij gelegen lan-
den, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk; twee Noordse landen, te weten
Zweden, dat in de jaren tachtig vaak als voorbeeld van een geslaagd arbeidsmarktbeleid werd
beschouwd, en Denemarken, dat in de jaren negentig op diverse indicatoren als beste uit de
bus komt; en twee Mediterrane landen, Italië en Spanje, die beide op verschillende terreinen
tot de achterhoede in de EU behoren. 

Figuur 9.3 Relatieve scores nettoparticipatiegraad, 1998

Bron: EC (a 1999) SCP-bewerking
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Figuur 9.3 vergelijkt de nettoarbeidsparticipatie van de negen landen in 1998: het totaalcijfer
in personen en in voltijdequivalenten (fte's), de nettoparticipatiegraad van vrouwen en die van
mannen van 55-64 jaar. Ten aanzien van de participatie in voltijdequivalenten zij er nogmaals
op gewezen dat een lagere score niet per se als slechter hoeft te worden beschouwd, aangezien
deze een uitdrukking kan zijn van een sterke voorkeur voor korte arbeidstijden (in de vorm
van deeltijdwerk) en veel vrije (dat wil zeggen onbetaalde) tijd. 
Van de negen landen springen de twee Noordse landen, Denemarken en Zweden, eruit, door-
dat zij op alle genoemde aspecten van de arbeidsparticipatie zeer hoog scoren: Denemarken
heeft de hoogste totale arbeidsparticipatie, zowel in personen als in voltijdequivalenten,
Zweden heeft de hoogste participatie van vrouwen en oudere mannen. Ook het Verenigd
Koninkrijk scoort op alle aspecten beter dan het gemiddelde van de EU, maar blijft toch dui-
delijk achter bij de twee Noordse landen. De hekkensluiters zijn Spanje en Italië. Spanje
scoort op drie van de vier indicatoren het laagst, maar de arbeidsdeelname van oudere mannen
ligt in Spanje wel boven het EU-gemiddelde. Italië blijft op alle indicatoren ruim onder het
EU-gemiddelde. De overige vier landen, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk nemen een
middenpositie in. Duitsland scoort overigens op alle indicatoren tenminste even hoog als het
EU-gemiddelde, terwijl België op alle indicatoren beneden het gemiddelde scoort en zelfs het
laagste participatiecijfer van oudere mannen kent. Nederland is een typische middenmoter: de
totale arbeidsdeelname en die van vrouwen uitgedrukt in personen liggen iets boven het EU-
gemiddelde, maar het participatiecijfer in voltijdbanen en die van oudere mannen liggen onder
het EU-gemiddelde. De participatiegraad van mannen onder 50 jaar, die in deze figuur niet is
weergegeven, is in Nederland overigens een van de hoogste in de EU.

Omdat een hoog werkloosheidspercentage een ongunstig kenmerk is, is in figuur 9.4 aan de
landen met de laagste werkloosheidscijfers de hoogste score (maximaal 100) toegekend. Ook
in figuur 9.4 geldt derhalve dat een land beter scoort naarmate de grijze ruit groter is. Van de
negen landen presteren Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk op alle vier indica-
toren beter dan het EU-gemiddelde. In Denemarken en in wat mindere mate in het VK zijn
vooral de jeugdwerkloosheid en het aandeel langdurige werklozen laag. Nederland scoort op
drie van de vier indicatoren, namelijk de totale werkloosheid en die onder jongeren en onder
laagopgeleiden beduidend beter dan het EU-gemiddelde, maar het aandeel langdurig werklozen
is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de EU. De werkloosheid is het hoogst in Italië en
Spanje, die bovendien erg veel jonge en langdurig werklozen kennen. Laagopgeleiden lopen
in Italië echter relatief weinig risico om werkloos te worden. De overige landen, België,
Duitsland, het VK en Frankrijk scoren op sommige werkloosheidsindicatoren beter en op
andere slechter dan het EU-gemiddelde.

Ten aanzien van het niveau van de arbeidsparticipatie en de werkloosheid aan het eind van de
jaren negentig tekent zich binnen de EU grofweg een geleding van noord naar zuid af: de
Scandinavische landen (m.u.v. Finland) hebben de hoogste arbeidsparticipatie en de laagste
werkloosheid (en tevens het kleinste aandeel langdurig werklozen), de zuidelijke landen
(m.u.v. Portugal) hebben de laagste participatiegraad en de hoogste werkloosheid.
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figuur 9.4 Relatieve scores werkloosheid, 1998

Bron: EC (a 1999) SCP-bewerking
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totaal

lang

Zweden

totaal

lang

Italië

totaal

lang

Spanje

totaal

lang

Frankrijk

totaal

lang

VK

totaal

lang

Denemarken

totaal

lang

Nederland

totaal

lang

België

totaal

lang

Duitsland

75

100 100 100

100 100 100

100 100 100

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

75

50

25
0 15-24laag

 301ARBEID



9.4.3 Convergentie en divergentie op de Europese arbeidsmarkten
De verschillen in werkloosheid en arbeidsparticipatie tussen de EU-landen mogen dan groot
zijn, dit sluit niet uit dat deze verschillen in de loop van de tijd kleiner zijn geworden. De
monetaire en economische eenwording van Europa is gepaard gegaan met convergentie tussen
de EU-landen ten aanzien van onder meer het financieringstekort, de inflatie en de omvang van
de collectieve sector (zie hoofdstuk 3 Economie en verzorgingsstaat). De vraag is nu in hoeverre
deze financieel-economische convergentie samengaat met een naar elkaar toe groeien van de
arbeidsmarkten. Convergeren de participatiegraden en werkloosheidspercentages van de EU-
landen? Of betekent de financieel-economische convergentie juist dat de verschillen in arbeids-
marktontwikkeling geprononceerder worden, doordat landen minder economische instrumenten
hebben om de ontwikkeling van de werkloosheid en de werkgelegenheid te beïnvloeden? 
De aandacht beperkt zich hier tot de ontwikkeling in de jaren negentig, aangezien pas eind
1992 de Europese interne markt tot stand is gekomen. Bovendien zijn voor de jaren vóór 1990
niet voor alle huidige EU-landen vergelijkbare cijfers beschikbaar. Ook de eenwording van
Duitsland maakt het moeilijk om cijfers voor en na 1990 met elkaar te vergelijken.
In een aantal figuren wordt de ontwikkeling in beeld gebracht van de belangrijkste arbeids-
marktindicatoren voor de negen EU-landen die in de vorige subparagraaf zijn onderscheiden. 

De figuren 9.5-9.7 tonen de ontwikkeling van de nettoparticipatiegraad in de negen EU-landen
tussen 1990 en 1998, zowel voor de totale bevolking van 15-64 jaar als voor vrouwen en
oudere mannen afzonderlijk. Figuur 9.5 laat zien dat de grote verschillen in nettoparticipatie-
graad in de jaren negentig nauwelijks kleiner zijn geworden. In Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk en Spanje vertoont de arbeidsdeelname een conjunctureel patroon, dat wil zeggen
een daling in het begin en een stijging in de tweede helft van de jaren negentig. Duitsland en
Zweden laten een trendmatige daling van de participatiegraad zien en Nederland en België een
trendmatige stijging.
Bij de participatiegraad van vrouwen (figuur 9.6) blijkt zich wel een lichte mate van conver-
gentie voor te doen. In enkele landen met een geringe arbeidsdeelname is deze gestegen
(Spanje, België en Nederland, in Italië echter niet), terwijl Zweden, dat aan het begin van de
jaren negentig de hoogste arbeidsdeelname van vrouwen kende, een sterke daling laat zien en
inmiddels door Denemarken is gepasseerd.
Uit figuur 9.7 blijkt, dat de nettoparticipatiegraad van oudere mannen in de EU-landen sterk
uiteenloopt, maar grofweg een overeenkomstige ontwikkeling vertoont. In alle landen daalde
de deelname tussen 1990 en 1994, maar in de meeste landen is deze daling daarna tot stilstand
gekomen. In Nederland, Spanje en het VK neemt de arbeidsparticipatie van mannen van 
55-64 jaar de laatste jaren weer licht toe. Alleen in Frankrijk en Italië is het aandeel werkende
oudere mannen de laatste jaren nog verder gedaald. Hoewel de uitersten – Zweden en België –
in de jaren negentig elkaar hebben genaderd, was er in de tweede helft van de jaren negentig
in het algemeen geen sprake van convergentie.
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figuur 9.5 Nettoparticipatiegraad, 1990-1998

Bron: EC (a)

Figuur 9.6 Nettoparticipatiegraad vrouwen, 1990-1998

Bron: EC (a)

Figuur 9.7 Nettoparticipatiegraad mannen 55-64 jaar, 1990-1998

Bron: OECD (a), CBS (b)
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De ontwikkeling van het werkloosheidspercentage in de EU-landen wordt geschetst in de figu-
ren 9.8-9.10. In de totale werkloosheid komt sterk het conjunctuurverloop in de jaren negentig
tot uitdrukking. Aan het begin nam zij in alle EU-landen toe, maar door de grote verschillen in
stijgingstempo werd de spreiding in werkloosheidspercentages groter. De ontwikkeling ir-
land en in Italië verschilt van het algemene patroon, doordat tussen 1990 en 1992 de werkloos-
heid nog iets daalde (figuur 9.8). Vanaf 1993 of 1994 daalde zij in de meeste EU-landen weer.
Opmerkelijk is evenwel dat gedurende de laatste jaren in een aantal landen de werkloosheid
niet verder daalt (in België, Frankrijk en Zweden) of zelfs weer stijgt (in Duitsland en Italië),
terwijl de daling in andere landen wel doorzet (in Nederland, Denemarken, Spanje en het VK).
Van convergentie in de werkloosheidsontwikkeling binnen de EU is vooralsnog geen sprake.

Figuur 9.8 Werkloosheidspercentage, 1990-1998

Bron: EC (a)

De jeugdwerkloosheid vertoont in de meeste landen globaal hetzelfde verloop als de totale
werkloosheid, zij het op een aanzienlijk hoger niveau. Tussen 1990 en 1993 nam zij in alle
landen toe, om daarna in de meeste landen te dalen. In Italië en Duitsland bleef de werkloos-
heid onder jongeren echter toenemen, terwijl zij zich in Frankrijk op een hoog niveau stabili-
seerde (figuur 9.9).

Figuur 9.9 Jeugdwerkloosheid, 1990-1998

Bron: EC (a)
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Het aandeel van de langdurige werkloosheid vertoont een wat ander verloop over de conjunc-
tuurcyclus dan het totale werkloosheidspercentage, zo blijkt uit figuur 9.10. In een neergaande
conjunctuurfase neemt in eerste instantie vooral de instroom in de werkloosheid toe, die per
definitie uit kortdurig werklozen bestaat. Als de recessie aanhoudt, neemt het aandeel lang-
durig werklozen toe, doordat de eerder ingestroomden de grens van een jaar werkloosheid
overschrijden. Zodra de conjunctuur aantrekt, neemt de instroom af en komen de kortdurig
werklozen het eerst aan het werk, waardoor het aandeel langdurig werklozen nog sterker
groeit. Afgezien van deze conjunctuurbeweging bleef het aandeel langdurig werklozen in de
jaren negentig over het algemeen opvallend stabiel. Dezelfde drie landen kenden zowel in
1990 als in 1998 meer dan 50% langdurig werklozen: België, Spanje en Italië. Zweden laat
een afwijkend beeld zien: aan het begin van de jaren negentig was minder dan 10% van de
werklozen langdurig werkloos, in 1998 was dit toegenomen tot 37%.
Van de werkloosheid naar opleidingsniveau zijn geen cijfers voor meerdere jaren beschikbaar,
waardoor niet kan worden nagegaan of er hierbij in de EU sprake is van convergentie of 
divergentie.

Figuur 9.10 Aandeel langdurig werklozen,1990-1998

Bron: EC (a)

De figuren 9.5-9.10 bieden weinig houvast voor een eenduidige uitspraak over de mate van
convergentie of divergentie binnen de EU. Daarom is een spreidingsmaatstaf berekend waaruit
direct blijkt of de verschillen tussen de EU-landen toenemen of afnemen. Hiervoor is gebruik-
gemaakt van de zogenoemde variatiecoëfficiënt, die kan worden geïnterpreteerd als de gemid-
delde relatieve afstand van de EU-landen tot het EU-gemiddelde.20 Bij de berekening van
deze spreidingsmaatstaf zijn, voorzover gegevens beschikbaar waren, ook de zes EU-landen
betrokken die in het voorgaande overzicht buiten beschouwing zijn gelaten.
Figuur 9.11 laat zien dat de verschillen tussen de EU-landen ten aanzien van de nettoparticipa-
tiegraad beduidend kleiner zijn dan ten aanzien van het werkloosheidspercentage. Bij de totale
participatiegraad en vooral bij de participatiegraad van vrouwen namen de verschillen tussen
de landen in de loop van de jaren negentig af. Bij de mannen namen de verschillen overigens
juist iets toe (niet in de figuur weergegeven). Dit wordt onder meer veroorzaakt door de licht
toenemende verschillen in arbeidsdeelname onder oudere mannen. Ook in de werkloosheids-
cijfers was in de jaren negentig per saldo van enige convergentie sprake, al zijn de verschillen
tussen de EU-landen onderling nog altijd groot. Bovendien nemen de verschillen aan het eind
van de jaren negentig weer iets toe. Daarvan is het duidelijkst sprake bij de jongeren. Tenslotte
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neemt de spreiding in het aandeel langdurig werklozen ook af, maar dit moet volledig worden
toegeschreven aan de forse toename van het aandeel langdurig werklozen in Zweden. Binnen
de overige landen is er geen sprake van convergentie.

Figuur 9.11 Variatiecoëfficiënt

Bron: EC (a) SCP-bewerking

Concluderend blijkt er in de jaren negentig niet in algemene zin sprake te zijn van conver-
gentie tussen de Europese arbeidsmarkten. De verschillen tussen de landen in nettoarbeids-
participatie en in werkloosheid zijn weliswaar kleiner geworden, maar dit geldt niet voor de
arbeidsparticipatie van mannen (in het bijzonder oudere mannen) en de laatste jaren evenmin
voor de jeugdwerkloosheid. Voorzover zich convergerende tendensen voordoen, worden deze
ten dele veroorzaakt doordat de verschillen tussen de extremen in Europa kleiner worden. Dit
geldt in het bijzonder voor Zweden, dat zijn uitzonderlijke positie aan het begin van de jaren
negentig ten aanzien van de participatie van vrouwen en oudere mannen en het zeer kleine
percentage langdurig werklozen niet heeft weten te handhaven en aan het eind van de jaren
negentig een 'gewoon' Europees land is geworden.

9.4.4 Analyse van de prestatieverschillen
In deze en de volgende subparagraaf wordt gepoogd enig licht te werpen op de oorzaken van
de aanzienlijke verschillen in arbeidsmarktontwikkeling tussen de EU-landen. In deze sub-
paragraaf wordt een aantal achterliggende factoren van de ontwikkeling van de participatie-
graad en de werkloosheid besproken. In de volgende subparagraaf wordt nagegaan in welke
mate het gevoerde beleid hierbij een rol speelt. De aandacht richt zich, evenals in voorgaande
subparagrafen, op de periode 1990-1998. 

De eerste twee kolommen van tabel 9.7 vermelden de ontwikkeling tussen 1990 en 1998 van
de twee factoren waarvoor hier een verklaring wordt gezocht, de nettoparticipatiegraad en het
werkloosheidspercentage. In de volgende kolommen vindt men de ontwikkeling van acht 
factoren die hieraan ten grondslag liggen.
De nettoparticipatiegraad stijgt wanneer de werkgelegenheid in personen sneller groeit dan de
bevolking van 15-64 jaar. Van de negen landen waarnaar hier de aandacht uitgaat, was dit tus-
sen 1990 en 1998 alleen het geval in Nederland, België, Denemarken en Spanje. Vooral in
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Nederland groeide de werkgelegenheid zeer sterk, met 14,5% ofwel gemiddeld 1,7% per jaar.
Hoewel ook de bevolking van 15-64 jaar vrij sterk groeide (met 4,3%), was de stijging van de
nettoparticipatiegraad hier het grootst van de negen landen. De werkgelegenheidsgroei was in
België aanzienlijk kleiner, maar de nettoparticipatiegraad steeg toch met bijna drie procent-
punten, doordat de bevolking van 15-64 jaar weinig groeide. De ontwikkeling was in Zweden
tussen 1990 en 1998 het ongunstigst (een daling met meer dan 12 procentpunten), doordat de
werkgelegenheid met liefst 11% kromp en zijn bevolking van 15-64 jaar van de negen EU-
landen het sterkst groeide.
De groei van de werkgelegenheid in personen is het resultaat van de groei van het arbeids-
volume in arbeidsjaren (of voltijdequivalenten, fte's) en de toename van het aantal werkzame
personen per voltijdequivalent. Deze laatste factor, ook wel de P/A-ratio genoemd (personen/
arbeidsjaren), is een indicator voor het belang van deeltijdwerk. Naarmate er meer deeltijd-
banen zijn en de arbeidsduur van deeltijdbanen in vergelijking tot voltijdbanen korter is, is de
P/A-ratio groter. Hoewel de werkgelegenheidsgroei in Nederland vaak in belangrijke mate aan
de groei van het deeltijdwerk wordt toegeschreven, was deze groei in de jaren negentig vrijwel
gelijk aan het gemiddelde van de EU (zie ook hoofdstuk 7 Ordening en verdeling van de tijd).
Nederland onderscheidde zich vooral van de andere landen door de sterke groei van het
arbeidsvolume in arbeidsjaren. In België en Duitsland steeg de P/A-ratio het sterkst. Daardoor
wist België, ondanks een beperkte groei van het arbeidsvolume, de op Nederland na sterkste
groei van de werkgelegenheid in personen te realiseren. Voor Duitsland was de toename van
deeltijdwerk echter bij lange na niet voldoende om de krimp van het arbeidsvolume te com-
penseren. In drie landen had de ontwikkeling van het deeltijdwerk een negatief effect op de
werkgelegenheid in personen: in Denemarken nam het aandeel van deeltijdbanen in de werk-
gelegenheid af; in Zweden en Italië groeide het percentage deeltijdbanen weliswaar, maar nam
de gemiddelde arbeidsduur van deeltijdbanen in verhouding tot voltijdbanen toe (niet in de
tabel). Dit versterkte nog eens de relatief slechte prestaties van Zweden en Italië ten aanzien
van het aantal werkzame personen.
Het arbeidsvolume in arbeidsjaren groeit als de economische groei (de reële groei van het
BBP) hoger is dan de stijging van de arbeidsproductiviteit. Dit was tussen 1990 en 1998 het
sterkst het geval in Nederland, doordat enerzijds de economische groei, op Denemarken na,
het hoogst was en anderzijds de productiviteitsstijging het laagst. Doordat in Denemarken de
arbeidsproductiviteit beduidend sneller groeide dan in Nederland, nam het arbeidsvolume min-
der sterk toe. De combinatie van een geringe economische groei en een hoge productiviteits-
stijging leidde in Zweden tot een sterk krimpend arbeidsvolume. Duitsland kende een nog
sterkere productiviteitsstijging, waardoor dit land, ondanks de bovengemiddelde economische
groei, eveneens met een forse afname van het arbeidsvolume werd geconfronteerd. Deze hangt
samen met de hereniging van Oost- en West-Duitsland en de omvangrijke sanering van de
Oost-Duitse bedrijven, die gepaard ging met een groot verlies aan werkgelegenheid.
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Tabel 9.7 Mutatie van nettoparticipatiegraad en werkloosheidspercentage en acht verklarende factoren voor negen EU-landen,
1990-1998

werkgele- bruto-
netto- werk- genheid bevolking arbeids- econo- arbeids- beroeps- partici-

participatie- loos- (perso- van 15-64 volume P/A- mische produc- bevol- patie-
graada heida nen)b jaarb (fte's)b ratioae groeibc tiviteitbd kingb graada

Nederland 6,1 -2,1 14,5 4,3 12,4 2,3 22,8 9,2 12,0 4,9

overig West- en 
Midden-Europa

België 2,8 2,8 6,3 1,1 2,7 3,7 14,4 11,5 9,6 4,9
Duitsland –4,8 3,5 –4,7 2,7 –7,9 3,8 17,2 27,3 –1,0 –2,6
Frankrijk –2,1 2,9 0,9 4,4 –0,1 1,1 13,5 13,7 4,2 –0,1
Verenigd Koninkrijk –1,0 –0,6 0,4 1,8 –2,1 2,9 17,2 19,7 –0,3 –1,6

Noord-Europa
Denemarken 1,3 –2,7 3,9 2,2 4,8 –0,9 23,8 18,1 1,0 –1,0
Zweden –12,5 6,6 –11,3 4,5 –10,9 –0,4 8,3 21,6 –4,9 –7,6

Zuid-Europa
Italië –1,9 2,9 –2,8 0,8 –1,7 –1,1 10,0 12,0 0,5 –0,2
Spanje 0,5 2,4 5,1 4,0 2,9 2,1 18,1 14,7 8,2 2,4

EU totaal –1,7 2,1 0,1 2,8 –1,9 2,2 15,3 17,6 2,4 –0,3
a Mutatie in procentpunten.
b Mutatie in procenten.
c Reëel bruto binnenlands product (BBP).
d BBP per arbeidsjaar.
e Werkzame personen per 100 arbeidsjaren (fte's).

Bron: EC (a 1999) SCP-bewerking 

Het werkloosheidspercentage stijgt als de werkgelegenheid in personen minder sterk groeit
dan de beroepsbevolking. De groei van de beroepsbevolking wordt bepaald door de groei van
de bevolking van 15-64 jaar en de groei van de brutoparticipatiegraad, dat is het aandeel van
de bevolking van 15-64 jaar dat beschikbaar is voor betaald werk. Uit tabel 9.7 blijkt dat in
landen met een sterke werkgelegenheidsgroei over het algemeen ook de beroepsbevolking
sterker groeide dan in landen waarin de werkgelegenheid weinig groeide of zelfs daalde. De
oorzaak hiervan is niet gelegen in verschillen in de groei van de bevolking van 15-64 jaar
maar in verschillen in de ontwikkeling van de brutoparticipatiegraad. Sterke werkgelegenheids-
groei lokt extra arbeidskrachten naar de arbeidsmarkt, terwijl een ongunstige werkgelegen-
heidsgroei ertoe leidt dat werkzoekenden zich (al dan niet tijdelijk) van de arbeidsmarkt terug-
trekken (discouraged worker effect). Daardoor daalde in Nederland de werkloosheid minder en
steeg zij in Zweden minder dan men op grond van de ontwikkeling van de nettoparticipatie-
graad zou verwachten. In België leidde de forse groei van de beroepsbevolking, ondanks de
aanzienlijke werkgelegenheidsgroei, zelfs tot een stijging van de werkloosheid. In
Denemarken groeide de beroepsbevolking daarentegen veel minder sterk dan in Nederland,
waardoor de aanzienlijk kleinere werkgelegenheidsgroei toch in een sterkere daling van de
werkloosheid resulteerde.
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Gezien het grote belang van het tempo van de economische groei en de productiviteitsstijging
voor de verklaring van de werkgelegenheidsontwikkeling, is het nuttig stil te staan bij de
mogelijke oorzaken van de verschillen tussen de EU-landen. De sterke werkgelegenheidsgroei
en relatief lage werkloosheid in Nederland worden vaak toegeschreven aan de jarenlang vol-
gehouden loonmatiging (zie § 9.3.2). De aandacht gaat daarom in het bijzonder uit naar de
relatie tussen de loonkostenontwikkeling enerzijds en de economische groei en productiviteits-
stijging anderzijds. Figuur 9.12 toont voor de negen EU-landen die hier centraal staan, het ver-
band tussen de (cumulatieve) stijging tussen 1990 en 1998 van de reële arbeidskosten (per
arbeidsjaar) en van het reële bruto binnenlands product (BBP-volume), figuur 9.13 toont het
verband tussen de stijging van de arbeidskosten en van de arbeidsproductiviteit (gedefinieerd
als het reële BBP per arbeidsjaar). Landen met een gematigde arbeidskostenontwikkeling blij-
ken zich niet te onderscheiden van de andere landen door een sterkere economische groei,
maar wel door een kleinere productiviteitsstijging. Anders gezegd: een gematigde arbeidskos-
tenontwikkeling gaat vooral gepaard met een grotere arbeidsintensiteit van de productiegroei.

Figuur 9.12  Mutatie arbeidskosten en economische groei, 1990-1998

Bron: EC (a)

Vanzelfsprekend worden het tempo van economische groei en de productiviteitsstijging door
meer factoren bepaald dan alleen de stijging van de arbeidskosten. Bovendien geeft een statis-
tische samenhang nog geen inzicht in het causale verband. Niettemin is het beeld dat uit de
figuren 9.12 en 9.13 naar voren komt, plausibel. Loonmatiging kan weliswaar langs twee
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wegen economische groei bevorderen: via hogere winsten en meer (breedte-)investeringen en
via versterking van de concurrentiepositie en groei van de export. Maar daar staat tegenover
dat loonmatiging de consumptieve vraag drukt (vraaguitval) en zo de economische groei remt.

Figuur 9.13 Mutatie arbeidskosten en arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar, 1990-1998

Bron: EC (a)

Op langere termijn is vooral het effect van loonkostenmatiging op de technologische ontwik-
keling en op de groei van de werkgelegenheid van belang. Loonmatiging maakt investeringen
in nieuwe, arbeidsbesparende technologieën (diepte-investeringen) minder aantrekkelijk en
kan zo de productiviteitsstijging remmen. Als tegelijkertijd de vraag naar arbeid daardoor ster-
ker toeneemt, zou per saldo het effect op de economische groei te verwaarlozen kunnen zijn.21

Overigens is het bij de relatie tussen loonontwikkeling en productiviteitsstijging lastig de rich-
ting van het causale verband vast te stellen. Een hogere productiviteitsgroei schept immers
ook de ruimte voor een grotere loonstijging.

Samenvattend levert het overzicht van onderliggende factoren voor de ontwikkeling van de
arbeidsparticipatie en de werkloosheid in de jaren negentig geen eenduidig beeld op. Zowel
aan relatief goede prestaties, zoals in Nederland en Denemarken, als aan achterblijvende pres-
taties, zoals in Duitsland en Zweden, kunnen uiteenlopende factoren ten grondslag liggen.
Nederland combineerde in de jaren negentig een sterke economische groei en een forse aanwas
van de beroepsbevolking met een lage productiviteitsstijging, mede als gevolg van de gematigde
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loonontwikkeling. Denemarken kende een nog sterkere economische groei en profiteerde daar-
naast, als het om de werkloosheid gaat, van een licht teruglopende brutoparticipatiegraad.
Duitsland en Zweden werden geconfronteerd met de gevolgen van een zeer sterke productivi-
teitsstijging, waarbij in Zweden ook de economische groei achterbleef bij het Europese gemid-
delde. Enige samenhang tussen deze factoren en het type verzorgingsstaat waartoe een land
kan worden gerekend, lijkt niet te bestaan. Dit suggereert dat succes ten aanzien van de werk-
gelegenheid en werkloosheid in ieder geval in de jaren negentig niet aan een bepaald verzor-
gingsstaattype was gebonden.

9.4.5 De invloed van het beleid
Tussen de EU-landen onderling bestaan grote verschillen in de ontwikkeling van de sociaal-
economische factoren die ten grondslag liggen aan de uiteenlopende arbeidsmarktprestaties:
economische groei, productiviteitsstijging, deeltijdwerk en brutoparticipatiegraad. Dit roept de
vraag op in hoeverre deze verschillen het resultaat zijn van verschillen in het gevoerde beleid
of van verschillen in instituties tussen de EU-landen. De soorten beleid en instituties die daarbij
een rol spelen, kunnen in vijf categorieën worden onderverdeeld:
- algemeen macro-economisch beleid (o.a. fiscaal en monetair beleid);
- arbeidsmarktregulering (o.a. minimumloon, ontslagbescherming, regulering van flexibel

werk);
- arbeidsverhoudingen en loonvorming;
- passief arbeidsmarktbeleid (sociale zekerheid);
- actief arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeidsvoorziening, scholing, gesubsidieerd werk).

Het algemene macro-economische beleid zou vooral van invloed kunnen zijn op de economi-
sche groei en de productiviteitsstijging. De convergentiecriteria die gelden voor de Econo-
mische en monetaire unie (EMU), hebben de mogelijkheden voor een eigen nationaal macro-
economisch beleid echter aanzienlijk beperkt, zodat het belang van de andere vormen van
beleid voor het functioneren van de arbeidsmarkt naar verwachting toeneemt.
De verschillen in socialezekerheidsbeleid (ook wel als passief arbeidsmarktbeleid aangeduid)
worden in hoofdstuk 10 Sociale zekerheid besproken en blijven hier buiten beschouwing.
Maatregelen die de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijken, komen in hoofdstuk 7
Ordening en verdeling van tijd aan de orde. De aandacht richt zich in deze subparagraaf op de
arbeidsmarktregulering, de arbeidsverhoudingen en loonvorming en het actieve arbeidsmarkt-
beleid. Tot slot wordt ingegaan op het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid van de
Europese Unie.
Onderstaand overzicht is niet bedoeld als gedegen analyse van de effecten van het beleid op
de arbeidsmarktprestaties van de EU-landen. Het vele empirische onderzoek naar de effecten
van arbeidsmarktinstituties en arbeidsmarktbeleid heeft afdoende duidelijk gemaakt dat het
niet goed mogelijk is eenduidige conclusies te trekken over de effectiviteit van verschillende
vormen van beleid (zie bv. Schmid et al. 1996; Friedlander et al. 1997; Martin 1998; Flanagan
1999). De hiernavolgende beschrijving van de instituties en het beleid in negen EU-landen en
de Verenigde Staten beoogt vooral inzicht te bieden in de verschillen en overeenkomsten tussen
deze landen. Waar mogelijk wordt wel verwezen naar onderzoek dat enig licht werpt op de
effecten van de besproken instituties en instrumenten.

Arbeidsmarktregulering
Het grote verschil in arbeidsmarktontwikkelingen tussen Europa en de Verenigde Staten vanaf
de jaren tachtig is voor veel arbeidsmarktonderzoekers en beleidsmakers aanleiding geweest
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om kritisch te kijken naar de rol van de regulering van de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om het wettelijk minimumloon, ontslagbescherming, beperking van flexibele
arbeid (zoals uitzendwerk), regulering van werktijden en wetgeving op het gebied van arbeids-
omstandigheden. De gebruikelijke diagnose luidde dat de werkloosheid in Europa zoveel
hoger en hardnekkiger is dan in de Verenigde Staten doordat de strikte overheidsregulering de
Europese arbeidsmarkten star maakt, waardoor deze zich veel minder snel dan de
Amerikaanse arbeidsmarkt aanpassen aan economische schokken, zoals de oliecrises in de
jaren zeventig. Eenmalige schokken leiden daardoor in Europa tot een structurele verhoging
van de werkloosheid (in economenjargon: hysterese), terwijl in de VS het werkloosheidspeil
na een externe schok weer snel terugkeert naar het oude niveau (Siebert 1997).
Inderdaad zijn de Europese arbeidsmarkten sterker gereguleerd dan de Amerikaanse arbeids-
markt. Tabel 9.8 biedt een overzicht van enkele belangrijke vormen van regulering in de negen
EU-landen die in de voorgaande subparagrafen centraal stonden alsmede in de Verenigde
Staten.
Uit deze tabel blijkt dat er ook tussen de EU-landen onderling grote verschillen bestaan. 
Zo kennen van de negen EU-landen in tabel 9.8 alleen Nederland, Spanje, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk (pas sinds 1999) een wettelijk en landelijk geldend minimumloon, even-
als overigens de Verenigde Staten, waar de hoogte wel varieert per staat. In de overige vijf
landen wordt de hoogte vastgesteld in overleg tussen de sociale partners en varieert ze (met
uitzondering van België) tussen bedrijfssectoren. De relatieve hoogte (in vergelijking tot het
gemiddelde loon van industriearbeiders) varieert aanzienlijk tussen de EU-landen, van 42% tot
76%. In alle negen EU-landen ligt het minimumloon verhoudingsgewijs echter aanzienlijk
hoger dan in de Verenigde Staten. In een aantal landen (Nederland, Spanje, Frankrijk) is het
minimumloon in de jaren negentig achtergebleven bij de gemiddelde loonontwikkeling, terwijl
in België en Denemarken het juist relatief hoger is geworden en in Zweden, het VK en de VS
min of meer gelijk is gebleven.
In theorie lijkt het effect van het wettelijk minimumloon op de werkloosheid en nettoarbeids-
participatie duidelijk: naarmate het minimumloon hoger is, worden meer laagproductieve
werknemers buiten het arbeidsproces gesloten, stijgt de werkloosheid en daalt de participatie-
graad van laagopgeleiden. Empirisch is dit verband echter minder duidelijk. Zo is, ondanks het
relatief lage minimumloon, de werkloosheid onder laagopgeleiden in de VS nauwelijks lager
en de participatiegraad van laagopgeleiden nauwelijks hoger dan in de EU. De grootste ver-
schillen tussen de VS en de EU doen zich juist bij de hoger opgeleiden voor. Ook de verschil-
len tussen de EU-landen onderling vertonen weinig samenhang met de arbeidsmarktprestaties.
Zo hebben Zweden en Denemarken met een relatief hoog minimumloon een beduidend hogere
arbeidsparticipatie en lagere werkloosheid dan Spanje en Duitsland, die een relatief laag mini-
mumloon kennen. Evenmin lijkt de verandering in de relatieve hoogte van het minimumloon
in de jaren negentig verband te houden met de arbeidsmarktprestaties in deze periode.
Ook meer gedegen empirisch onderzoek roept twijfels op over het veronderstelde effect van
het minimumloon op de werkloosheid en de werkgelegenheid. Alleen een verhoudingsgewijs
zeer hoog minimumloon oefent een significant negatief effect uit op de werkgelegenheid; 
bij een relatief laag niveau zou een verhoging van het minimumloon mogelijk zelfs de werk-
gelegenheid kunnen bevorderen (zie voor een overzicht Card en Krueger 1995 en Teulings et
al. 1998).
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Tabel 9.8 Arbeidsmarktregulering in negen EU-landen en de VS, eind jaren negentig (tenzij anders vermeld)
minimumloonontslag bescherming flexibel werk

opzegtermijn ontslaguitkering
rege- niveau relatief (maanden (maanden tijdelijk
linga in eurob niveauc loon) na: loon) na: werk uitzendwerk

maximale maximale 
cumu- cumu-

4 20 4 20 latieve latieve 
dienst- dienst- dienst- dienst- duur beper- duur

1999 1999 1990 1996 jaren jaren jaren jaren (jaren) kingd (jaren)

Nederland w 1.064 53 50g 1 4 0 0 3 nee 3,5

overig West- en 
Midden-Europa

België l 1.074 50 53 1 3 0 0 2,5 ja 0,5 -2
Duitsland s 1.252e . 48 1 7 0 0 2 nee 1
Frankrijk w 1.036 64 59 2 2 0,4 2,7 1,5 ja 1,5
Verenigd Koninkrijk wh 920 49 48 1 3 0 0 - nee -

Noord-Europa
Denemarken s 1.599e 58 61g 4 6 0 3 - nee -
Zweden s 1.182f 65 63 3 6 0 0 0,5 -3 nee 0,5 -3

Zuid-Europa
Italië s 812f . 76g 2 4 3,5 18 1,25 ja -
Spanje w 486 46 42 1 1 3 12 3 ja -

Verenigde Staten w 809 32 33 0 0 0 0 - nee -
a w: wettelijk; l: landelijk overeengekomen tussen sociale partners; s: sectoraal overeengekomen tussen sociale partners.
b Brutominimumloon per maand.
c In procenten van het gemiddelde bruto maandloon van handarbeiders in de industrie; voor Denemarken, Duitsland, Italië en Zweden

ongeschoolde textielarbeiders.
d ja: werkgevers mogen alleen in bepaalde omstandigheden uitzendkrachten tewerkstellen.
e 1997 (berekend op basis van de koersverhoudingen in dat jaar en de eurokoers van de D-Mark).
f 1996 (berekend op basis van de koersverhoudingen in dat jaar en de eurokoers van de D-Mark).
g 1995.
h Vanaf 1999; voor die tijd gold alleen in de landbouw een wettelijk minimumloon en werd het minimumloon in andere sectoren 

overeengekomen door de sociale partners.

Bron: Eurostat (1998b, 1999) (minimumloon); OECD (a 1999: hoofdstuk 2) (ontslagbescherming en flexibel werk)

De wijze van ontslagbescherming en de regulering van flexibel werk verschillen eveneens
aanzienlijk tussen de EU-landen. Nederland is het enige land waar werkgevers vooraf toestem-
ming moeten vragen om een individuele werknemer te kunnen ontslaan (preventieve ontslag-
toets). Ook de opzegtermijn loopt fors uiteen, vooral voor werknemers met een lang dienst-
verband. In Spanje kan een werknemer ook na twintig jaar trouwe dienst binnen een maand op
straat staan (in de VS in beginsel overigens al de volgende dag), in Duitsland, Denemarken en
Zweden dient minimaal een half jaar te verstrijken alvorens het ontslag wordt geëffectueerd.
In Denemarken, Frankrijk, Spanje en Italië heeft een werknemer bij ontslag bovendien recht
op een uitkering die gelijk is aan een aantal maanden loon.
In België, Frankrijk, Italië en Spanje mogen bedrijven alleen in bepaalde omstandigheden uit-
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zendkrachten tewerkstellen, in de andere landen gelden daarvoor geen beperkingen. Wel ken-
nen deze landen soms beperkingen van de totale tewerkstellingsduur van uitzendkrachten of
werknemers met een tijdelijk dienstverband. Frankrijk en Italië hanteren relatief strikte regels
ten aanzien van flexibel werk. Over het geheel genomen kennen Frankrijk en Italië de meest
stringente regulering ten aanzien van ontslag en flexibel werk en zijn de Britse en Amerikaanse
arbeidsmarkt het minst gereguleerd.
Veel EU-landen streefden in de jaren negentig naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo is
in België, Italië, Denemarken en Zweden de arbeidsmarktregulering in de jaren negentig min-
der strikt geworden (OECD a 1999; 66, Barbier en Gautié 1998). In Spanje heeft zich daaren-
tegen de omgekeerde ontwikkeling voorgedaan. Al in 1984 werden de wettelijke mogelijk-
heden voor een flexibele inzet van arbeidskrachten sterk verruimd, waardoor het aandeel
werknemers met een tijdelijk contract groeide tot 34% in 1994. In 1994 is de regelgeving ech-
ter weer aangescherpt, maar dit heeft tot nog toe slechts in een geringe afname van het aandeel
flexibele contracten geresulteerd (Toharia 1998; EC a 1999).

Theoretisch noch empirisch onderzoek levert eenduidige uitkomsten op over het verband tus-
sen de mate van arbeidsmarktregulering en de hoogte van de werkloosheid en arbeidspartici-
patie. In theorie gaat een sterker gereguleerde arbeidsmarkt gepaard met minder grote con-
juncturele fluctuaties in de werkgelegenheid en werkloosheid en een relatief groot aandeel
langdurig werklozen (Bentolila en Bertola 1990). Anders gezegd: arbeidsmarktregulering komt
vooral ten goede aan 'gevestigde' werknemers en versterkt daardoor de tegenstelling tussen
insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Empirisch onderzoek biedt hiervoor enige onder-
steuning: de striktheid van arbeidsmarktregulering heeft een positief effect op de nettopartici-
patiegraad en een negatief effect op de werkloosheid van mannen in de middenleeftijdsgroepen
en gaat samen met langere baanduren én een langere gemiddelde werkloosheidsduur (OECD a
1999: hoofdstuk 2; zie ook Nickell 1997). Inderdaad gaat in het VK, Denemarken en de VS
een betrekkelijk weinig gereguleerde arbeidsmarkt (m.u.v. de opzegtermijn in Denemarken)
samen met een klein aandeel langdurig werklozen. Het is dus niet zozeer de totale omvang
van de werkloosheid en de werkgelegenheid die door arbeidsmarktregulering wordt beïnvloed
als wel de dynamiek tussen werk en werkloosheid en de verdeling over bevolkingsgroepen. 
Of de versoepeling van de arbeidsmarktregulering in een aantal EU-landen in de jaren negen-
tig van invloed is geweest op de arbeidsmarktprestaties van deze landen, is echter moeilijk
vast te stellen. Mogelijk zullen de effecten daarvan zich pas op langere termijn manifesteren
(OECD a 1999: 66).

Arbeidsverhoudingen en loononderhandelingen
Onder arbeidsmarktonderzoekers woedt al geruime tijd een debat over de relatie tussen de
organisatie van de loononderhandelingen en de sociaal-economische prestaties van landen. De
discussie startte in 1988 met een veel geciteerd artikel van Calmfors en Driffill, waarin zij
betoogden dat landen waarin de loononderhandelingen volledig zijn gecentraliseerd (zoals
Zweden en Oostenrijk) én landen waarin deze volledig zijn gedecentraliseerd (zoals de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) het best presteren. Onderhandelingen op bedrijfs-
takniveau, zoals in Nederland, België en Duitsland, resulteren volgens hen in hogere loon-
stijgingen en grotere werkloosheid.
In veel vervolgonderzoek is het door Calmfors en Driffill gepostuleerde kromlijnige verband
bekritiseerd. Ruim tien jaar later lijkt de communis opinio te zijn dat de instituties met betrek-
king tot de arbeidsverhoudingen en loononderhandelingen weliswaar van belang zijn voor de
macro-economische prestaties van een land, maar dat er geen simpele relatie tussen beide

14 ARBEID



bestaat (zie bv. het overzichtsartikel van Flanagan 1999). De arbeidsverhoudingen kunnen niet
in één getal (bv. de mate van centralisatie) worden samengevat, maar omvatten velerlei, deels
kwalitatieve, aspecten, zoals de organisatiegraad van de vakbeweging, de dekkingsgraad van
CAO's, het vertrouwen tussen de verschillende partijen en de mate van institutionalisering van
het overleg, en de betrokkenheid van de overheid, niet alleen als wetgever, maar ook als derde
partij naast de sociale partners. Tabel 9.9 geeft een indruk van een aantal karakteristieken van
de arbeidsverhoudingen in de negen besproken EU-landen en in de VS, mede gebaseerd op
enkele door de OECD geconstrueerde schalen. De organisatiegraad is het ledental van de vak-
beweging als percentage van het aantal werknemers. De dekkingsgraad van CAO's betreft het
aandeel werknemers waarvan de arbeidsvoorwaarden in een collectieve arbeidsovereenkomst
(CAO) worden geregeld. Van algemeenverbindendverklaring (avv) is sprake indien CAO's
wettelijk ook van toepassing zijn op werknemers en werkgevers die niet vertegenwoordigd
zijn in de CAO-onderhandelingen. Centralisatie heeft betrekking op het niveau waarop de
loononderhandelingen plaatsvinden: op ondernemingsniveau, op bedrijfstakniveau of op natio-
naal niveau. Coördinatie betreft de mate van consensus en afstemming tussen de onderhande-
lende partijen.

Tabel 9.9 Institutionele aspecten van de loononderhandelingen in negen EU-landen en de VS, 1994
algemeen-

organisatie- dekkings- verbindend
graada graad CAO'sb verklaringc centralisatied coördinatiee

Nederland 26 81 2 2 2

overig West- en Midden-Europa
België 54 90 3 2+ 2
Duitsland 29 92 2 2 3
Frankrijk 9 95 3 2 2
Verenigd Koninkrijk 34 47 1 1,5 1

Noord-Europa
Denemarken 76 69 1 2 2+
Zweden 91 89 1 2 2

Zuid-Europa
Italië 39 82 . 2 2,5
Spanje 19 78 2 2 2

Verenigde Staten 16 18 1 1 1
a Aantal vakbondsleden in procenten van het totale aantal werknemers.
b Aantal werknemers dat onder een CAO valt in procenten van het totale aantal werknemers.
c 1: geen of verwaarloosbaar; 2: beperkt; 3: algemeen; heeft betrekking op de situatie in 1990.
d Score op een schaal van 1 (gedecentraliseerde onderhandelingen) tot 3 (gecentraliseerde onderhandelingen).
e Score op een schaal van 1 (geen coördinatie tussen onderhandelende partijen) tot 3 (sterke mate van coördinatie).

Bron: OECD (a 1994: hoofdstuk 5; a 1997: hoofdstuk 3); Arbejdsministeriet (1996) 

Hoewel de organisatiegraad tussen de EU-landen sterk uiteenloopt, van minder dan een op de
tien werknemers in Frankrijk tot negen op de tien in Zweden, zijn de verschillen in dekkings-
graad van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) aanzienlijk kleiner. Afgezien van het
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Verenigd Koninkrijk, waar iets minder dan de helft van de werknemers onder een CAO valt,
wordt in de andere EU-landen minimaal tweederde van de werknemers door een CAO gedekt.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat in een aantal landen met een lage organisatiegraad de
werkingssfeer van CAO's door algemeenverbindendverklaring sterk wordt uitgebreid. Vooral
in Frankrijk is het effect hiervan op de dekkingsgraad zeer groot.
Ten aanzien van de mate van decentralisatie van de onderhandelingen over arbeidsvoorwaar-
den en de mate van coördinatie tussen de vakbonden en/of werkgeversorganisaties zijn de 
verschillen tussen de EU-landen, opnieuw met uitzondering van het VK en in mindere mate
Spanje, niet groot. In de overige EU-landen vinden de CAO-onderhandelingen voornamelijk
op bedrijfstakniveau plaats (m.u.v. België) en is sprake van een beperkte mate van coördinatie
tussen de onderhandelende partijen. De hoge coördinatiescore die door de OECD aan Duitsland
wordt toegekend, houdt verband met de leidende rol van de grootste vakbond, de IG Metall, in
de loonvorming.
In het verleden waren de verschillen in centralisatie en coördinatie overigens groter, maar in
een aantal landen met een sterk centralistische traditie (met name Zweden) heeft zich in de
jaren negentig een decentralisatietendens voorgedaan.

Afgezien van de organisatiegraad van de vakbeweging roept tabel 9.9 het beeld op van een
tweedeling tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten enerzijds en de overige acht
EU-landen anderzijds. Aangezien het VK op de meeste arbeidsmarktindicatoren weliswaar
beter scoort dan het gemiddelde van de EU, maar slechter dan Denemarken en Zweden, biedt
dit weinig aanknopingspunten voor een verklaring van de arbeidsmarktprestaties. De OECD 
(a 1997: hoofdstuk 3) vindt bij een analyse voor een groter aantal (19) landen wel, dat landen
met een hoge mate van centralisatie en coördinatie een lagere werkloosheid hebben dan de
overige. Daarnaast lijkt echter ook de mate van openheid van landen een rol te spelen: kleine
open economieën, zoals Nederland, België en Denemarken, presteren relatief goed, doordat de
partijen in de CAO-onderhandelingen meer rekening moeten houden met de gevolgen van
loonsverhogingen voor de concurrentiepositie. 

Actief arbeidsmarktbeleid
Actief arbeidsmarktbeleid (ook wel activerend arbeidsmarktbeleid genoemd) is een verzamel-
naam voor een scala aan maatregelen die tot doel hebben de arbeidsmarkt beter te laten func-
tioneren. Deze passen globaal in een driedeling van maatregelen die zijn gericht op de vraag-
zijde van de arbeidsmarkt, op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en op de aansluiting tussen
vraag en aanbod. Vraaggerichte maatregelen omvatten onder meer loonkostensubsidies (inclu-
sief vrijstelling van sociale premies) en creatie van gesubsidieerde banen. Aanbodgericht
beleid bestaat onder meer uit scholing en training van werkzoekenden en financiële prikkels
om werkaanvaarding te stimuleren. Verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod is
in veel landen een taak van de (publieke) arbeidsvoorziening, maar in toenemende mate spelen
hierbij ook commerciële organisaties, zoals uitzendbureaus, een rol. Het onderscheid tussen de
drie soorten maatregelen is overigens niet altijd zo scherp. Zo heeft tewerkstelling van werk-
lozen op gesubsidieerde banen mede tot doel om hun vaardigheden te verbeteren en daarmee
hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.
Het verschil in arbeidsmarktprestaties in de jaren tachtig tussen de Scandinavische landen
enerzijds en de West- en Zuid-Europese landen anderzijds wordt vaak toegeschreven aan de
veel grotere nadruk op het actieve arbeidsmarktbeleid in de eerstgenoemde landen. Terwijl in
West- en Zuid-Europa het grootste deel van de arbeidsmarktgerelateerde overheidsuitgaven
werd besteed aan werkloosheidsuitkeringen, ging in Scandinavië, en in het bijzonder in
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Zweden, het meeste geld naar het actieve arbeidsmarktbeleid. Aan het begin van de jaren
negentig werd in Spanje en Italië minder dan 1% van het bruto binnenlands product ingezet
voor actieve arbeidsmarktmaatregelen, in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk iets meer
dan 1% en in Denemarken en Zweden meer dan 1,5% (tabel 9.10). De Angelsaksische landen
(het Verenigd Koninkrijk en de VS) gaven echter het minst uit aan arbeidsmarktmaatregelen.
Mede op advies van de OECD en de EU verlegden veel Europese landen in de jaren negentig
de nadruk van het compenseren van de financiële gevolgen van werkloosheid naar het reïnte-
greren van werklozen in het arbeidsproces door middel van actief arbeidsmarktbeleid. 
Tabel 9.10 laat zien, dat de verhouding tussen actief en passief beleid in de meeste landen
inderdaad is verbeterd, zij het niet spectaculair. De twee uitzonderingen zijn Zweden en het
Verenigd Koninkrijk. In Zweden zijn weliswaar de uitgaven voor het actieve arbeidsmarkt-
beleid fors gestegen (tot 2% van het BBP), maar door de explosieve stijging van de werkloos-
heid stegen de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen nog sterker. In het VK is daadwerke-
lijk fors bezuinigd op het actieve arbeidsmarktbeleid, waardoor het hieraan nu verhoudings-
gewijs nog slechts de helft uitgeeft van Spanje en een zesde van Zweden. Ook de VS geeft
momenteel minder uit aan actief arbeidsmarktbeleid dan begin jaren negentig. De sterkste toe-
name heeft zich in Nederland voorgedaan, vooral door de forse uitbreiding van gesubsidieerde
werkgelegenheid, waaraan in 1998 0,5% van het BBP werd besteed.

Tabel 9.10 Uitgaven aan actief en passief arbeidsmarktbeleid in negen EU-landen en de VS, 1990/91 en 1997/98 (in procenten
van het BBP)

actief arbeidsmarktbeleid
verhouding

1990/91 1997/98 passief beleida actief/passief
arbeids- arbeids-
voorzie- scho- gesubs. jonge- onge-

totaal totaal ning ling werk ren schikten 1990/91 1997/98 1990/91 1997/98

Nederland 1,04 1,76 0,40 0,22 0,50 0,05 0,58 2,18 3,14 0,48 0,56

overig West- en 
Midden-Europa

België 1,26 1,29 0,19 0,29 0,68 0,01 0,13 3,07 2,67 0,41 0,48
Duitsland 1,04b 1,27 0,23 0,34 0,39 0,07 0,25 2,52b 2,29 0,41 0,55
Frankrijk 1,21 1,37 0,16 0,35 0,52 0,26 0,08 2,10 1,85 0,58 0,74
Verenigd Koninkrijk 0,62 0,37 0,16 0,07 – 0,12 0,02 0,95 0,82 0,65 0,45

Noord-Europa
Denemarken 1,81 1,89 0,14 1,07 0,30 0,08 0,30 5,19 3,74 0,35 0,51
Zweden 1,69 2,01 0,30 0,48 0,58 0,03 0,62 0,88 1,91 1,92 1,05

Zuid-Europa
Italië 0,69 1,08 0,04 0,01 0,61 0,42 – 0,84 0,88 0,82 1,23
Spanje 0,76 0,72 0,07 0,21 0,35 0,07 0,02 2,42 1,64 0,31 0,44

Verenigde Staten 0,24 0,18 0,06 0,04 0,01 0,03 0,04 0,49 0,25 0,49 0,72
a Omvat werkloosheidsuitkeringen en vervroegde uittreding vanwege arbeidsmarktredenen.
b West-Duitsland.

Bron: OECD (a 1995 en 1999)
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Niet alleen in de omvang van het budget voor actief arbeidsmarktbeleid hebben zich de afge-
lopen tien jaar veranderingen voorgedaan, maar ook in de aard van het activerende beleid. Zo
is in een aantal landen (o.a. Duitsland, Denemarken, het VK en Zweden) de nadruk verscho-
ven van op de vraag gerichte maatregelen (loonkostensubsidies en directe creatie van werk in
de publieke sector) naar aanbodgerichte maatregelen (scholing en begeleiding van werkzoe-
kenden) (Barbier en Gautié 1998). In Nederland deed zich juist een accentverschuiving in de
tegenovergestelde richting voor: de uitgaven voor scholing namen af en de subsidiëring en
directe creatie van arbeidsplaatsen namen in de jaren negentig een grote vlucht. Daarnaast
geeft Nederland al jarenlang relatief veel geld uit aan gesubsidieerde, beschutte arbeidsplaatsen
voor gehandicapten (in tabel 9.10 opgenomen in de kolom arbeidsongeschikten).
Mede onder invloed van de Europese richtsnoeren (zie hierna) begint zich ook een verschuiving
af te tekenen naar een preventief arbeidsmarktbeleid, dat poogt langdurige werkloosheid te
voorkomen door tijdige scholing en begeleiding van kortdurig werklozen.

Hoewel het belang van actief arbeidsmarktbeleid vrij algemeen wordt onderkend, is het inzicht
in de effectiviteit ervan nog altijd gebrekkig (vgl. Martin 1998). Over het effect van zowel de
afzonderlijke maatregelen als het actieve arbeidsmarktbeleid als geheel, valt weinig met zeker-
heid te zeggen. Het meeste empirische onderzoek duidt er echter op, dat de effectiviteit op zijn
best beperkt is. Zo lijkt het rendement van scholing van kansarme groepen op de arbeidsmarkt,
ondanks het grote belang dat hieraan alom wordt gehecht, in termen van een grotere kans op
werk en/of een hoger loon, over het algemeen gering te zijn (vgl. Friedlander et al. 1997). De
effectiviteit lijkt bovendien sterk uiteen te lopen al naar gelang de doelgroep waarop men zich
richt (bv. jongeren of vrouwen) en de aard van de scholing (bv. klassikaal of op de werkvloer)
(Erhel et al. 1996).
Voorzover in empirisch onderzoek een positief effect wordt gevonden, heeft dit vooral betrek-
king op het aandeel langdurig werklozen (Bellmann en Jackman 1996; Nickell 1997). Dit is
niet verwonderlijk, aangezien actief arbeidsmarktbeleid juist in sterke mate is gericht op het
voorkomen of verminderen van langdurige werkloosheid. De twee landen in tabel 9.10 met de
hoogste uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid, Denemarken en Zweden, hebben dan ook
relatief weinig landurig werklozen. Dit geldt evenwel ook voor het VK en de VS, die juist erg
weinig aan actief arbeidsmarktbeleid uitgeven. Dit suggereert dat een sterke nadruk op actief
arbeidsmarktbeleid vergelijkbare resultaten kan afwerpen als een in hoge mate gedereguleerde
arbeidsmarkt.

Europees arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid
Van een Europees communautair arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid in strikte zin is
geen sprake.22 In de opeenvolgende stappen naar Europese eenwording stonden de financieel-
economische doelen centraal en eventuele doeleinden ten aanzien van arbeidsmarkt en werk-
gelegenheid waren daaraan ondergeschikt. Zo dienden de lidstaten die tot de EMU wensten
toe te treden, uitsluitend aan een aantal financieel-economische convergentiecriteria te vol-
doen. Ten aanzien van de sociale doelstellingen (inclusief de werkgelegenheid) werden geen
voorwaarden gesteld. De achterliggende gedachte daarbij was, dat een gezond financieel-
economisch klimaat in de lidstaten de beste garantie biedt voor een gunstige werkgelegen-
heidsontwikkeling. Toen de werkloosheid in de EU in de jaren negentig een nieuwe record-
hoogte bereikte, nam echter de druk toe om ook aan het sociale beleid van de EU meer inhoud
te geven. Onder het voorzitterschap van Delors stelde de Europese Commissie in 1993 het
Witboek Groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid op, waarin aan de bevordering van 
de werkgelegenheid een belangrijke plaats werd toegekend (EC 1993). De voorstellen in dit
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Witboek mondden echter niet uit in concreet communautair beleid. Werkgelegenheidsbeleid
bleef vooralsnog een nationale aangelegenheid. 
Pas tijdens de Europese Raad van Amsterdam in juni 1997 kreeg het Europese werkgelegen-
heidsbeleid een formele status. In het Verdrag van Amsterdam werd vastgelegd dat "het bevor-
deren van (...) een hoog niveau van werkgelegenheid" een van de hoofdtaken van de
Gemeenschap is (artikel 2), en er werd een afzonderlijk hoofdstuk inzake werkgelegenheid
opgenomen (titel VIII). Hierin wordt vastgesteld dat de lidstaten en de Gemeenschap "streven
naar een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid" (artikel 125) en dat "het bevorderen
van de werkgelegenheid (...) een aangelegenheid van gemeenschappelijke zorg" is (artikel 126
lid 2). 
Een half jaar later kreeg dit streven op de Raad van Luxemburg concreet vorm in de formule-
ring van een reeks richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. Deze richt-
snoeren kunnen jaarlijks, op basis van de opgedane ervaringen, worden bijgesteld. De lidstaten
zijn gehouden ieder jaar in een Nationaal Actieplan verslag uit te brengen van hun initiatieven
ten aanzien van de richtsnoeren. Op basis daarvan kan de Europese Raad, geadviseerd door de
Europese Commissie, specifieke aanbevelingen tot een lidstaat richten. Overigens staan er,
afgezien van het gezichtsverlies dat een lidstaat lijdt, geen sancties op het niet-nakomen van
de verplichting om een Nationaal Actieplan (NAP) op te stellen of op het niet-navolgen van de
aanbevelingen van de Raad.

De werkgelegenheidsrichtsnoeren rusten op een viertal pijlers (EC 2000):
- verbetering van de inzetbaarheid (employability);
- ontwikkeling van ondernemerschap;
- bevordering van het aanpassingsvermogen van de ondernemingen en van hun werknemers;
- versterking van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen.

De richtsnoeren bevatten slechts weinig harde, kwantitatieve doelstellingen. De belangrijkste
zijn dat jeugdige werklozen binnen een half jaar en volwassen werklozen binnen een jaar een
"nieuwe start" moet worden geboden in de vorm van opleiding, omscholing, een werkervarings-
plaats, een baan of een andere arbeidsmarktmaatregel, en dat op termijn tenminste 20% van de
werklozen een opleiding moet worden aangeboden.
Op de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 werd veel nadruk gelegd op de verbetering
van de kwaliteit van de arbeid via scholing en training, om de concurrentiepositie van Europa
in de kennis- en informatie-economie te versterken.

Concluderend kan worden gesteld dat het werkgelegenheidsbeleid in de Europese Unie in de
loop van de jaren negentig wel steeds meer aandacht en gewicht heeft gekregen, maar toch
niet meer omvat dan aanbevelingen aan en richtlijnen voor de lidstaten. Het werkgelegen-
heidsbeleid blijft in hoge mate nationaal beleid. De effectiviteit van het Europese werkgele-
genheidsinitiatief wordt dan ook bepaald door de overtuigingskracht van de aanbevelingen die
de Europese Commissie en Raad doen, en de disciplinerende werking die van een jaarlijkse
toets op de nationale beleidsinitiatieven op de afzonderlijke lidstaten uitgaat (vgl. Barbier
1998). Gezien de onzekerheid over de effectiviteit van verschillende arbeidsmarktinstrumenten
en de grote verschillen in sociale en economische omstandigheden tussen de landen, is het
overigens zeer de vraag of een meer dwingend Europees beleid verstandig zou zijn.
Anderzijds lijken de lidstaten de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de daarop gebaseerde
Nationale Actieplannen wel serieus te nemen. Weliswaar bestaan de Nationale Actieplannen
voor het grootste deel uit een opsomming van lopende of reeds voorgenomen beleidsmaat-
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regelen, de richtsnoeren hebben ook een aantal regeringen gestimuleerd om nieuw beleid te
ontwikkelen. Zo zijn het Nederlandse beleid van een sluitende aanpak voor werklozen, een
enigszins vergelijkbaar Duits beleid om langdurige werkloosheid te voorkomen, en het voor-
nemen van de Belgische regering om de scholing van werklozen fors uit te breiden, mede
ingegeven door de Europese richtsnoeren (TK 1998/1999; BRD 1999; Vandenbroucke 1999).
Of dit uiteindelijk ook zal resulteren in een effectiever arbeidsmarktbeleid zal de komende
jaren moeten blijken.

9.4.6 Conclusie
Ondanks de economische en monetaire eenwording van Europa en de convergentie ten aan-
zien van een aantal macro-economische grootheden, bestaan tussen de arbeidsmarkten van de
EU-landen grote verschillen. In de jaren negentig namen de verschillen in het algemeen iets
af, maar dat wordt deels verklaard door het feit dat Zweden zijn uitzonderlijke positie is kwijt-
geraakt. Ruwweg tekent zich binnen de EU een driedeling af. In de noordelijke landen is de
arbeidsparticipatie hoog en de werkloosheid (in het bijzonder de langdurige werkloosheid)
laag (al vormt Finland hierop een uitzondering). De prestaties van de Noord-Europese landen
waren in de jaren negentig (met uitzondering van de werkloosheid in Denemarken) echter
minder goed. De West-Europese landen nemen een middenpositie in: zowel de participatie-
graad als het werkloosheidspercentage verschilt over het algemeen niet veel van het Europese
gemiddelde. De ontwikkelingen van deze landen liepen in de jaren negentig echter sterk uit-
een: terwijl Nederland en in wat mindere mate België opvallend goed presteerden (evenals
Ierland, waaraan hier verder geen aandacht is besteed), lieten Duitsland en Frankrijk een veel
minder gunstige ontwikkeling zien. De Zuid-Europese landen vormen de hekkensluiters van
Europa. Met uitzondering van Portugal paren zij een lage arbeidsparticipatie aan een hoge
werkloosheid. Terwijl Spanje zijn positie in de jaren negentig enigszins heeft verbeterd, is
Italië verder achteropgeraakt.
De verschillen in werkgelegenheidsgroei hangen zowel samen met verschillen in economische
groei als met verschillen in productiviteitsontwikkeling. De groei (of krimp) van deeltijdwerk
blijkt daarnaast, anders dan wel wordt verondersteld, van ondergeschikt belang te zijn. De ver-
schillen in werkloosheidsontwikkeling worden vooral bepaald door de verschillen in werk-
gelegenheidsgroei, maar het effect daarvan kan soms aanzienlijk worden gematigd door veran-
deringen in de brutoarbeidsdeelname.

De aanzienlijke verschillen in prestaties en ontwikkelingen doen vermoeden dat verschillen in
instituties en beleid tussen de landen er veel toe doen. Het is echter moeilijk om een eenduidig
verband te ontdekken tussen de arbeidsmarktinstituties en het gevoerde arbeidsmarkt- en
werkgelegenheidsbeleid enerzijds en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werk-
loosheid anderzijds. Zo neemt Nederland binnen de EU geen uitzonderlijke positie in ten aan-
zien van zaken als het minimumloon, de regulering van flexibel werk, de organisatiegraad van
vakbonden, de mate van centralisatie en coördinatie van CAO-onderhandelingen, en de uitgaven
aan actief arbeidsmarktbeleid. De sterke werkgelegenheidsgroei van Nederland in de jaren
negentig kan dus niet uit één van deze factoren worden verklaard. Ook in veel empirisch
onderzoek is tevergeefs gezocht naar een eenduidige relatie tussen kenmerken van arbeids-
marktinstituties en -beleid en de arbeidsmarktprestaties van landen. 
Dit betekent niet dat verschillen in instituties en beleid er niet toe doen. Het duidt er veeleer
op dat de effectiviteit van het beleid wordt bepaald door de combinatie van instituties en 
instrumenten in een specifieke, plaats- en tijdgebonden context. Zo vormde de combinatie van
gecentraliseerde en gecoördineerde loononderhandelingen en een sterke nadruk op actief
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arbeidsmarktbeleid in de Scandinavische landen in de jaren tachtig een effectief instrument
voor een hoge arbeidsparticipatie en een lage werkloosheid. In de jaren negentig bleek deze
beleidsmix in Zweden evenwel niet meer te werken, terwijl Denemarken zijn instrumentarium
voldoende aan de gewijzigde omstandigheden wist aan te passen om zijn goede arbeidsmarkt-
prestaties te continueren. Het andere uiterste is de sterk gedereguleerde arbeidsmarkt van de
Verenigde Staten, met gedecentraliseerde loononderhandelingen en weinig inspanningen op
het gebied van actief arbeidsmarktbeleid. In de jaren negentig resulteerde deze combinatie in
aanzienlijk betere prestaties daar in termen van arbeidsparticipatie en werkloosheid dan in de
meeste Europese landen, al betalen de VS daarvoor de prijs van grote inkomensverschillen en
een hoge relatieve armoede (zie hoofdstuk 10 Sociale zekerheid). Tegelijkertijd laten de gun-
stige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in de jaren negentig zien, dat ook een
geheel andere beleidsmix goede resultaten kan afwerpen. Het meest opmerkelijke is misschien
wel, dat de forse daling van de werkloosheid in Nederland, anders dan bijvoorbeeld in
Denemarken, tot stand is gekomen bij een gelijktijdig sterk stijgende arbeidsparticipatie. Zoals
in paragraaf 9.3 is uiteengezet, is de inhaalmanoeuvre van (gehuwde) vrouwen op de
Nederlandse arbeidsmarkt daar in belangrijke mate debet aan geweest.
De goede arbeidsmarktprestaties van Nederland in recente jaren betekenen niet dat het
Nederlandse model met evenveel succes in een ander land of in een andere periode kan wor-
den toegepast. Daarvoor worden de effecten van de Nederlandse beleidsmix te zeer bepaald
door de specifieke omstandigheden die in Nederland in de jaren negentig golden. Vooralsnog
kan dan ook alleen worden geconcludeerd dat nationaal arbeidsmarkt- en werkgelegenheids-
beleid er nog wel degelijk toe doet, maar dat er geen combinatie van beleidsinstrumenten en
instituties is die in alle tijden en alle omstandigheden optimaal is.
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Bijlage bij hoofdstuk 9 Arbeid

B9.1 Kleine baantjes
Sinds 1992 wordt in Nederland in de officiële definitie van de werkgelegenheid en werkloos-
heid een ondergrens van twaalf uur per week gehanteerd. De reden hiervoor is, dat in de
Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS, die sinds 1987 wordt gehouden, baantjes van
enkele uren per week veel beter worden waargenomen dan in de Arbeidskrachtentellingen, die
tussen 1973 en 1985 plaatsvonden (Bierings et al. 1991). Dit had tot gevolg dat, bijvoorbeeld,
ook kleine bijbaantjes van scholieren (zoals een krantenwijk of werk als zaterdaghulp) werden
meegeteld. Om de telling van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking te beperken tot
personen voor wie betaald werk de belangrijkste bezigheid is, werd de ondergrens van twaalf
uur ingevoerd.
Hiermee wijkt de Nederlandse definitie af van de internationaal gebruikelijke definities van de
ILO, waarin geen ondergrens wordt gehanteerd. Als gevolg daarvan is de omvang van de
beroepsbevolking en de hoogte van de arbeidsparticipatie in Nederland in de statistieken van
internationale organisaties als de OECD en Eurostat groter dan in de officiële Nederlandse 
statistieken van het CBS. 
In deze bijlage wordt onderzocht in welke mate de positie van Nederland ten opzichte van de
andere EU-landen bij gebruik van de ILO-definitie verschilt van die positie indien de
Nederlandse definitie zou worden gebruikt. Worden in Nederland in vergelijking met andere
landen meer personen waargenomen die minder dan twaalf uur per week werken? Als dit het
geval is, is vervolgens de vraag of het hier een reëel verschil betreft of dat het verschil het
gevolg is van de vraagstelling in de Enquête beroepsbevolking. 

Om een antwoord te kunnen geven op de eerste vraag wordt in de linkerhelft van tabel B9.1
het percentage werkenden vermeld dat volgens gegevens uit de nationale labour force surveys
van de EU-landen 1-10 uur per week werkt (gegevens over een arbeidsduur van 1-11 uur zijn
niet voorhanden). Inderdaad worden in de Nederlandse Enquête beroepsbevolking veel meer
werkenden met een arbeidsduur van 1-10 uur waargenomen dan in de andere EU-landen.
Terwijl in Nederland bijna 11% een klein baantje heeft, is dit in het Verenigd Koninkrijk en
Denemarken ruim 6%, in Duitsland en Zweden ruim 3% en in de overige landen minder dan
2%. Deze oververtegenwoordiging van kleine baantjes in Nederland geldt zowel voor mannen
als vrouwen. Wordt naar verschillende leeftijdsgroepen gekeken, dan blijken vooral jongeren
(onder 25 jaar) veel vaker een arbeidsduur van 1-10 uur te hebben dan in de andere landen
(niet in de tabel). Dit suggereert dat in Nederland veel meer scholieren en studenten met een
bijbaantje als werkende worden meegeteld.

Uit de gegevens in tabellen 9.6 en B9.1 kan worden berekend, dat als banen van 1-10 uur niet
zouden worden meegeteld, de nettoarbeidsparticipatie in Nederland zeven procentpunten lager
zou zijn (van 68% naar 61%), in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken ruim vier procent-
punten lager en in de overige landen minder dan drie procentpunten lager. Nederland zou
daardoor op de ranglijst zakken van de zesde naar de achtste plaats.
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Tabel B9.1 Werkenden met een arbeidsduur van 1-10 uur per week, 1996 (in procenten van de werkzame 
bevolking van 15-64 jaar)

labour force surveys ESWC
totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen

Nederland 10,7 5,4 18,2 5,1 1,2 10,9

overig West- en Midden-Europa
België 0,9 0,3 1,9 1,5 1,1 2,2
Duitsland 3,4 1,2 6,6 1,8 0,9 3,0
Frankrijk 1,5 0,5 2,9 0,6 0,8 0,3
Ierland 0,7 0,4 2,3 0,4 0,1 0,9
Luxemburg 0,9 0,0 2,5 2,2 1,4 3,6
Oostenrijk 1,7 0,8 2,8 0,2 0,0 0,5
Verenigd Koninkrijk 6,2 2,6 10,7 2,0 1,2 3,0

Noord-Europa
Denemarken 6,1 5,1 7,3 3,5 3,8 3,1
Finland 2,3 2,0 2,6 1,1 0,6 1,7
Zweden 3,7 2,8 4,6 0,9 0,0 1,9

Zuid-Europa
Griekenland 0,5 0,3 0,8 1,9 1,0 3,7
Italië 1,1 0,8 1,6 0,6 0,0 1,5
Portugal 1,5 0,7 2,5 0,9 0,6 1,4
Spanje 1,5 0,5 3,5 2,0 0,9 4,2

Bron: ILO (KILM 1999); ESWC (1996); CBS (EBB'96) SCP-bewerking

De tweede vraag is of in Nederland ook werkelijk veel meer personen maximaal tien uur per
week werken of dat dit slechts een gevolg is van de wijze van vraagstelling in de Enquête
beroepsbevolking, waardoor respondenten dergelijke kleine baantjes eerder melden. Om hierin
inzicht te krijgen zijn in de rechter helft van tabel B9.1 gegevens vermeld uit de Second euro-
pean survey on working conditions (ESWC), die de European foundation for the improvement
of living and working conditions in 1996 heeft gehouden. Omdat bij deze enquête in alle lan-
den dezelfde vragenlijst is gebruikt, kunnen verschillen tussen de landen niet het gevolg zijn
van verschillen in vraagstelling. Hoewel volgens het ESWC het percentage dat in Nederland
minder dan twaalf uur per week werkt, slechts de helft bedraagt van het percentage volgens de
EBB, blijkt ook nu het aandeel kleine baantjes in Nederland aanzienlijk groter te zijn dan in
de andere landen. Dit duidt erop dat er in Nederland inderdaad meer kleine baantjes zijn dan
in de andere EU-landen. De verschillen zijn dus niet uitsluitend het gevolg van een verschil in
vraagstelling, al moet daaraan waarschijnlijk wel een deel van het verschil worden toegeschre-
ven. Ook in de meeste andere landen is het percentage kleine baantjes volgens de ESWC lager
dan volgens de nationale labour force survey, al zijn hierop enkele uitzonderingen (België,
Luxemburg, Griekenland en Spanje). 

Concluderend kan worden gesteld dat er in Nederland inderdaad méér werkenden zijn met een
arbeidsduur van 1-10 uur per week dan in de andere EU-landen, maar dat het aandeel kleine
baantjes in de Enquête beroepsbevolking in vergelijking met andere landen waarschijnlijk wordt
overschat. Worden werkenden met een arbeidsduur van minder dan elf uur per week bij de bere-
kening van de arbeidsparticipatie niet meegeteld, dan zakt de nettoparticipatiegraad in Nederland
met zeven procentpunten en in de andere landen met hooguit ruim vier procentpunten. 
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Noten

1 Het gaat hierbij om de som van vervulde en onvervulde banen, dat wil zeggen de werkgelegenheid plus
het aantal openstaande vacatures.

2 Voor de jaren 1973-1978 is het aantal vacatures geschat, omdat de gegevens voor deze jaren zijn geba-
seerd op het aantal door het arbeidsbureau geregistreerde vacatures, terwijl de cijfers voor latere jaren zijn
ontleend aan een vacature-enquête onder bedrijven. De geschatte waarden zijn verkregen door voor de
jaren 1979-1989, waarvoor zowel de geregistreerde vacatures als de enquêtecijfers beschikbaar zijn, een
lineaire regressie uit te voeren met de enquêtecijfers als afhankelijke variabele en de geregistreerde cijfers
en het kalenderjaar als onafhankelijke variabelen.

3 Deze theoretische UV-curven zijn orthogonale hyperbolen, dat wil zeggen V = a /U, waarin de parameter
a een maat is voor de mate van aansluiting tussen vraag en aanbod.

4 Wordt niet de geregistreerde werkloosheid maar de werkloze beroepsbevolking als maatstaf genomen, dat
wil zeggen dat ook werkzoekenden die niet bij het arbeidsbureau staan ingeschreven, worden meegeteld,
dan is de situatie voor jongeren overigens wat minder gunstig. In 1992 was het werkloosheidspercentage
van 15-24-jarigen dan 9,5% en in 1998 8,2% (de overeenkomstige percentages voor alle leeftijdscatego-
rieën waren 6,5% en 5,0%).

5 Tussen 1980 en 1990 nam de werkgelegenheid met 400.000 personen toe. Zou de arbeidsinkomensquote
(het aandeel van de arbeidskosten in het BBP) ten opzichte van 1979 niet zijn gedaald, dan zou de werk-
gelegenheid met 265.000 personen minder zijn gegroeid. Bron: CPB (1991).

6 De groei van het aantal deeltijdbanen tussen 1990 en 1998 bedroeg in Nederland 13% van de totale werk-
gelegenheid in 1990, terwijl dit percentage in België en Duitsland respectievelijk 6 en 4 bedroeg.

7 Van de werknemers met een wekelijkse arbeidsduur van 12-34 uur had in 1998 81% een vaste aanstel-
ling, van de voltijdwerknemers (met een arbeidsduur van 35 uur of meer) was dit 86%. Bron: CBS (1999a:
92).

8 Terwijl de werkzame beroepsbevolking tussen 1994 en 1999 met bijna 900.000 personen toenam, daalde
het aantal uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar (WW, WAO/WAZ/WAJONG, ABW en VUT) met 'slechts'
225.000. Berekend op basis van SZW (1999: bijlage 11).

9 Het BBP-volume van Nederland groeide tussen 1975 en 1999 met 78% en het BBP van de EU met 70%
(berekend op basis van CPB 2000, bijlage B2).

10 Een analyse van Douven (1999: appendix B) duidt erop dat de gevoeligheid van de loonontwikkeling voor
het niveau van de werkloosheid tussen 1979 en 1984 min of meer stabiel was en daarna afnam. Van Veen
(1997) schatte een loonvergelijking voor de periode 1960-1993 en concludeerde dat de loonvorming alleen
in de periode 1960-1964 (toen er nog sprake was van geleide loonpolitiek) een afwijkend beeld liet zien. In
de periode 1970-1993 vond hij geen structurele veranderingen in de geschatte coëfficiënten (Van Veen
1997: 186).

11 Schatting van een eenvoudige loonvergelijking over de periode 1961-1996 geeft het volgende resultaat:

w = 5,82 + 0,62 pc + 0,45 ap + 0,47 t - 0,68 u (R2 = 0,89, DW = 1,77)

Hierin is w de procentuele mutatie van de nominale loonvoet, pc de procentuele mutatie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen, ap de procentuele mutatie van de arbeidsproductiviteit per arbeidsjaar, t de pro-
centuele mutatie van de collectieve lastendruk en u het werkloosheidspercentage. Alle coëfficiënten zijn
significant op 95%-niveau. Een dummyvariabele voor de periode 1983-1996 is niet significant, zodat er
geen aanwijzing is dat de loonvorming voor en na het Akkoord van Wassenaar in 1982 verschilt. Gelauff
en Graafland (1994: 130) en Graafland en Huizinga (1999) vinden overigens geen significant effect van
het werkloosheidspeil op de loonstijging, maar alleen van het werkloosheidspeil op het (reële) loonniveau.
Douven (1999: 25) vindt voor Nederland daarentegen wel een sterk effect van het werkloosheidspeil op de
loonstijging: de coëfficiënt van het werkloosheidspeil in de loonvergelijking bedraagt -2,27. Dit komt over-
een met een loonelasticiteit van -0,30. Layard et al. (1991: 418) vinden vrijwel dezelfde waarde voor de
coëfficiënt in de loonvergelijking, namelijk -2,28.
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12 De meeste economen menen evenwel dat de loonontwikkeling door de totale lastendruk en niet uitsluitend
door de directe lastendruk op arbeid wordt bepaald. Ook de indirecte belastingen (zoals BTW en accijnzen)
zijn immers van invloed op de reële koopkracht van het looninkomen, zodat het aannemelijk is dat vakbon-
den in loononderhandelingen tevens met het effect van indirecte belastingen rekening houden.

13 Namelijk de helft van 7% t.o.v. 48%.
14 Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen met een voltijdbaan bedroeg in 1992 75% en in 1997 77% van

het gemiddelde uurloon van mannen met een voltijdbaan (CBS 1994; 214; CBS 1999b: 59). Uit onderzoek
van Hartog et al. (1999) blijkt dat het rendement van scholing in de jaren negentig bijna stabiel was en
voor vrouwen mogelijk licht daalde.

15 Deze uitkomst is gebaseerd op een logistische regressieanalyse van de arbeidsdeelname van vrouwen
van 15-64 jaar (op basis van de EBB'91 en '98), waarin de volgende verklarende variabelen zijn opge-
nomen: leeftijd, burgerlijke staat, levensfase (geconstrueerd op basis van leeftijd (jonger of ouder dan 
40 jaar), huishoudensvorm, kindertal en leeftijd van de kinderen), opleidingsniveau en etniciteit. Daarnaast
was een dummy opgenomen voor het jaar 1998. De geschatte coëfficiënt van deze dummyvariabele is
0,304 (p<0,0001). Bij een gemiddelde kans op werk van 0,405 in 1991, is de geschatte kans op werk in
1998, indien de andere achtergrondvariabelen gelijk blijven, 0,478, terwijl de feitelijke kans 0,489 bedroeg.
De veranderingen in de achtergrondkenmerken verklaren dus slechts 0,489 - 0,478 = 0,011 van de toege-
nomen kans op werk tussen 1991 en 1998.

16 (Echt)paren die zowel in 1990 als in 1996 eenverdieners waren, gingen in deze periode gemiddeld 10% in
koopkracht vooruit. (Echt)paren die in 1990 eenverdieners, maar in 1996 tweeverdieners waren, gingen
gemiddeld 20% in koopkracht vooruit (CBS 1998: 94).

17 Als Nederlandse vrouwen in 2015 dezelfde leeftijdsspecifieke participatiegraden zouden hebben als
Deense of Zweedse vrouwen in 1998, zou het arbeidsaanbod van vrouwen toenemen van bijna 2,6 mil-
joen in 1998 naar ruim 3,7 miljoen in 2015 (berekend op basis van CBS 1999a en bevolkingsprognose, en
OECD 1999).

18 Zie de website www.eurofound.eu.int; zie ook Houtman et al. (1999).
19 Het gaat hierbij om de score voor de totale Europese beroepsbevolking of, anders gezegd, om het gewo-

gen gemiddelde voor de EU. Grote landen tellen bij de berekening van dit gemiddelde dus zwaarder dan
kleine landen.

20 De variatiecoëfficiënt is gedefinieerd als het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde.
21 Uit de analyse van het CPB van de werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren tachtig volgt, bijvoorbeeld,

dat als gevolg van de loonmatiging het netto nationaal inkomen in 1990 11/2% lager uitkwam dan zonder
loonmatiging het geval zou zijn geweest (CPB 1991: 8).

22 Het gaat hier nadrukkelijk niet om beleid ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid (m.n. veiligheid en
arbeidsomstandigheden, zoals gebruik van gevaarlijke stoffen) en gelijke behandeling van vrouwen en
mannen (o.a. t.a.v. beloning), op welke terreinen de Europese Unie een veel actiever rol speelt, onder
meer in de vorm van bindende verordeningen.
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10 SOCIALE ZEKERHEID

10.1 Inleiding
Deze editie van het Sociaal en Cultureel Rapport heeft, zoals eerder werd opgemerkt, een iets
andere opzet dan voorheen. Ook in dit hoofdstuk is de intentie van het panopticum – een zo
volledig mogelijk overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid – ingeruild voor een meer
selectieve benadering. Allereerst geeft paragraaf 10.2 een beknopte schets van enkele algemene
ontwikkelingen. Daarna komt een sectorgebonden thema, dat recentelijk veel aandacht heeft
getrokken, uitvoerig aan bod: de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden (§10.3). Tenslotte
bevat paragraaf 10.4 een internationaal-vergelijkende analyse van de sociale zekerheid. Hierin
wordt aandacht besteed aan de kosten, uitkeringsniveaus, aantallen uitkeringsontvangers, en
resultaten van de sociale zekerheid in verschillende landen.

10.2 Algemene ontwikkelingen
Tabel 10.1 toont enkele hoofdlijnen in de Nederlandse sociale zekerheid van de laatste 25 à 
30 jaar. Het aantal uitkeringsontvangers – hier doorgaans uitgedrukt in termen van volledige
uitkeringsjaren – liep in deze periode lange tijd gestaag op. De demografische ontwikkeling
leidde tot een voortdurende toename van het aantal ontvangers van een ouderdomspensioen
krachtens de Algemene ouderdomswet (AOW). In 1985 trad een sprong op, doordat de uit-
kering van paren vanaf dat jaar gesplitst wordt uitbetaald. Het aantal arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen liep tot het begin van de jaren negentig voortdurend op, waarbij er tussen 1975 en
1980 sprake was van een verdubbeling, vooral als gevolg van de invoering van een volks-
verzekering voor arbeidsongeschikten die niet in loondienst waren. Het volume in de werk-
loosheids- en bijstandsregelingen verdubbelde tijdens de economische crisis van begin jaren
tachtig en daalde daarna niet veel.
De laatste jaren is er echter een kentering opgetreden: het aantal uitkeringsontvangers nam
tussen 1995 en 1999 met 3% af. Dit is vooral een gevolg van de daling van het volume van de
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen door de gunstige economische ontwikkeling (-205.000
uitkeringsjaren sinds 1995, ofwel -24%). Ook het aantal ontvangers van een nabestaanden-
uitkering is na de invoering van de Algemene nabestaandenwet (ANW), die striktere toegangs-
voorwaarden kent, sterk gedaald (-49.000 uitkeringsjaren, -26%). De afname wordt echter
voor een deel tenietgedaan doordat het aantal AOW'ers stijgt (+93.000 uitkeringsjaren, +4%).
Ook het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dat in de periode 
1993-1996 vooral door de herkeuring van jonge arbeidsongeschikten vrij sterk daalde, loopt
weer op (vanaf 1995 gerekend +17.000 uitkeringsjaren, +2%), evenals het aantal uitkerings-
jaren wegens ziekteverzuim (+31.000 uitkeringsjaren, +10%). Bij de laatste regeling is het
'geprivatiseerde' deel, dat sinds 1996 voor rekening van de werkgever komt, inbegrepen.

Na correctie voor inflatie verdubbelden tussen 1970 en 1980 de uitgaven aan de sociale
zekerheid (van 50 naar 111 miljard gulden). In de eerste helft van de jaren tachtig namen de
uitgaven, ondanks de sterke toename van het aantal uitkeringen, met niet meer dan de inflatie
toe. De verlaging van de uitkeringsniveaus was hiervoor de belangrijkste verklarende factor
(zie SCP 1998: 429-434). Daarna volgde een toename tot 129 miljard gulden in 1990. De
scherpe daling die in 1995 optrad, is voor een deel optisch: doordat de Nationale rekeningen
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toen zijn gereviseerd, worden een aantal
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substantiële uitgavenposten (zoals de regelingen voor vervroegde uittreding (VUT) en de
sociale werkplaatsen) vanaf dat jaar niet meer tot de sociale zekerheid gerekend. In 1999 bedroe-
gen de totale uitgaven aan de sociale zekerheid 103 miljard gulden, 4% minder dan in 1995.

Tabel 10.1 Kerncijfers sociale zekerheid, 1970-1999
eenheid 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999

volume
- ouderdom (AOW) x 1.000 uitkeringsjaren 1.028 1.159 1.280 1.781 1.956 2.079 2.172
- overlijden (AWW/ANW) x 1.000 uitkeringsjaren 151 162 168 171 187 191 142
- arbeidsongeschiktheid (WAO/AAW) x 1.000 uitkeringsjaren 196 312 608 698 778 752 769
- ziekteverzuim (ZW) x 1.000 uitkeringsjaren 234 280 306 257 346 306 337
- werkloosheid + bijstand (WW/WWV/

RWW/ABW/IOAW) x 1.000 uitkeringsjaren 128 314 347 832 713 854 649
- kinderbijslag x 1.000 huishoudens 1.927 2.100 2.174 2.165 1.809 1.814 1.815
- totaal (exclusief kinderbijslag) x 1.000 uitkeringsjaren 1.737 2.227 2.709 3.739 3.980 4.182 4.069

uitgavena

- in lopende prijzen x miljard gulden 14 36 69 85 102 |  105 103e

- in constante prijzen (1999) x miljard gulden 50 82 111 111 129 |  112 103e

- als aandeel van het BBP % 12 17 20 20 20 |    16 13e

i/a-ratio
- exclusief ouderdom inactieven per 100 actieven 15 23 31 44 42 |    39 31
- totaal inactieven per 100 actieven 44 56 66 83 82 |    78 68

gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, 
naar bron
- werkenden in loondienstb x 1.000 gulden (1998) – 33,4 33,1 31,3 35,9 37,0 37,6f

- gepensioneerdenb x 1.000 gulden (1998) – 27,7 28,6 27,5 31,0 31,4 32,9f

- overige uitkeringsontvangersb x 1.000 gulden (1998) – 25,4 25,0 20,9 22,0 22,2 22,7f

- werkenden in loondienstb index (1977=100) – 100 99 94 108 111 113f

- gepensioneerdenb index (1977=100) – 100 103 99 112 113 119f

- overige uitkeringsontvangersb index (1977=100) – 100 99 83 87 87 89f

armoede-indicatoren
– aantal tot 105% sociaal minimum huishoudens x 1.000 – – – – 606 633 673f

- aandeel tot 105% sociaal minimum % van alle huishouden – – – – 10,6 10,3 10,5f

- waaronder langdurigc % van alle huishoudens – – – – – 4,0 3,8f

- aantal lage inkomensb huishoudens x 1.000 – 553 622 1135 857 953 917f

- aandeel lage inkomensb % van alle huishoudens – 12,2 13,0 21,7 15,0 15,5 14,3f

- waaronder langdurigc % van alle huishoudens – – – – – 6,9 6,2f

- inkomenstekortb gem. % tot inkomensgrens – 16,0 16,1 14,6 17,1 17,4 22,1f

oordeel over sociale zekerheid
- ontoereikendheid AOWd % 'onvoldoende' 68 36 25 37 47 55 61
- ontoereikendheid ABWd % 'onvoldoende' 45 21 25 58 53 62 67
a Uitgaven ten behoeve van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en regelingen voor overheidspersoneel. Cijfers over 1995 en 1999

na revisie van de Nationale rekeningen. Hierdoor worden onder meer WSW en VUT niet langer tot de socialezekerheidsuitgaven gerekend.
b Afwijkende meetpunten: 1977, 1981, 1985, 1990, 1995, 1998.
c Vier aangesloten jaren onder de inkomensgrens.
d Afwijkende meetpunten: 1970, 1975, 1980, 1985, 1991, 1995, 1998.
e Voorlopig cijfer.
f Voorlopig cijfer, 1998.

Bron: SZW (1999a); CPB (2000a); CBS (Nationale rekeningen, Inkomenspanelonderzoek); SCP (Culturele Veranderingen in
Nederland) 
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Tussen 1970 en 1985 nam het aantal uitkeringsontvangers per werkende, de i/a-ratio, sterk
toe. De gepensioneerden buiten beschouwing latend, liep dit op van 15 tot 44 uitkerings-
ontvangers per 100 werkenden. Daarna bleef de ratio lange tijd vrij stabiel, doordat de toename
van het aantal uitkeringsontvangers ongeveer gelijke tred hield met die van het aantal arbeids-
jaren. De afname in 1995 is wederom een gevolg van de revisie van de Nationale rekeningen,
waardoor de i/a-ratio met gemiddeld 4,5 procentpunt terugloopt. Tussen 1995 en 1999 is de
i/a-ratio wel sterk afgenomen, tot 31 niet-gepensioneerde uitkeringsontvangers per 100 wer-
kenden, vergelijkbaar met het niveau van 1980. De daling ontstaat vooral door een noemer-
effect: het aantal werkenden steeg in de tweede helft van de jaren negentig met 13%, terwijl
het totale aantal uitkeringsjaren, zoals opgemerkt, met 3% daalde (CPB 2000a: 123).

De inkomens van niet-gepensioneerde uitkeringsontvangers zijn, als men rekening houdt met
de geldontwaarding, nog niet terug op het niveau van twintig jaar geleden. Door de reeds
genoemde verlagingen van het uitkeringsniveau nam het gemiddelde besteedbare inkomen (na
standaardisatie voor verschillen in de huishoudenssamenstelling) tussen 1981 en 1985 met
16% af. In de jaren daarna werd het langzaam hoger, waardoor het uitkeringsniveau in 1999
89% van het peil van 1977 bedroeg.1 Deze ontwikkeling is in scherp contrast met het beeld bij
de loontrekkenden. Hun inkomensterugval was aan het begin van de jaren tachtig minder
groot (-6%), terwijl zij daarna een sterkere vooruitgang meemaakten. Hierdoor was het gemid-
delde besteedbare inkomen van werkenden in loondienst in 1999 13% hoger dan in 1977. Ook
de inkomensontwikkeling van gepensioneerden is gunstiger geweest dan die van de jongere
uitkeringsontvangers. In het begin van de jaren tachtig daalde hun gemiddelde besteedbare
inkomen nauwelijks, terwijl de vooruitgang daarna die van de loontrekkenden overtreft. Per
saldo ligt hun besteedbaar inkomen in 1999 bijna 20% hoger dan in 1977 het geval was. Deze
inkomensvooruitgang ontstaat voor een belangrijk deel doordat de jongste cohorten ouderen
betere aanvullende pensioenen hebben dan de oudere: de hoogte van de 'kale' AOW volgt
goeddeels het patroon van de uitkeringen van de niet-gepensioneerden. De laatste jaren spelen
bovendien enkele specifieke inkomensmaatregelen voor ouderen – met name de verhoging
van de ouderenaftrek in de inkomstenbelasting – een rol.

In de Armoedemonitor en het Jaarrapport Armoede en Sociale uitsluiting (SCP/CBS 1999,
Engbersen et al. 1999) worden verscheidene indicatoren voor armoede gebruikt. Het aantal
huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum nam in de jaren negentig
absoluut gezien toe, van 606.000 tot 673.000. Deze toename gaat gelijk op met de groei van
het totale aantal huishoudens, waardoor het percentage huishoudens met een inkomen tot
105% van het sociaal minimum in de periode 1990-1998 vrijwel stabiel bleef (ruim 10% van
alle huishoudens). In 1998 hadden 246.000 huishoudens (iets minder dan 4%) langdurig – vier
jaren achtereen – een inkomen onder deze grens. Voor het meten van armoede is sociaal mini-
mum overigens niet zo'n goede grens, omdat deze in het verleden niet altijd volledig is aan-
gepast aan de inflatie.2
De lage-inkomensgrens is een andere indicator. Deze is beter geschikt voor vergelijkingen
door de tijd, aangezien bij dit criterium wel voor de geldontwaarding wordt gecorrigeerd. De
grens is ten opzichte van de huidige bijstandsnorm evenwel relatief hoog, waardoor de groep
huishoudens met een laag inkomen per definitie omvangrijker is dan de categorie met een
minimuminkomen.3 In 1998 hadden 917.000 huishoudens een inkomen onder de lage-inkomens-
grens, waarvan er 396.000 reeds vier jaar in deze situatie verkeerden. Tabel 10.1 laat ook de
ontwikkeling over een lange periode zien. Tussen 1981 en 1985 liep het aandeel lage inkomens
sterk op: van 13 naar 22% van alle huishoudens. Met de aantrekkende economie volgde in de
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tweede helft van de jaren tachtig een daling tot 15 à 16%, een aandeel dat in de jaren negentig
lange tijd constant bleef. In 1998 is de armoede op basis van deze grens afgenomen, vooral
onder gepensioneerden. Desondanks behoort nog steeds één op de zeven huishoudens tot de
lage-inkomensgroep, en is ook het relatieve inkomenstekort van arme huishoudens in de loop
van de jaren negentig iets gestegen.
Omdat armoede niet uitsluitend aan het inkomensniveau kan worden gemeten, worden in de
Armoedemonitor ook enkele aanvullende indicatoren gebruikt (SCP/CBS 1999: 20-21).
Hieruit blijkt dat de lage inkomens in 1997 vaker zeggen moeilijk rond te kunnen komen
(36%, tegenover 31% in 1993) en een toenemend deel van hun budget kwijt zijn aan vaste las-
ten (47%, tegenover 40% in 1993). Ook hebben zij niet geprofiteerd van de vermogensgroei
van de afgelopen jaren. Bij deze indicatoren is het effect van het recente armoede- en inkomens-
beleid echter nog niet gemeten.

In het vorige SCR is uitgebreid ingegaan op het oordeel van burgers over de toereikendheid
van een aantal socialezekerheidsregelingen (SCP 1998: 467-472). Tabel 10.1 laat zien dat
vanaf 1980, toen slechts één op de vier Nederlanders de bijstand en AOW ontoereikend vond,
de ontevredenheid over deze uitkeringen in grote lijnen is toegenomen. Op het laatste meet-
punt (1998) achtte 61% van de respondenten de AOW onvoldoende en 67% de bijstand.
Opmerkelijk is dat AOW'ers zelf het laatste jaar iets positiever gestemd zijn over het niveau
van hun uitkering: in 1997 vond 59% de uitkering onvoldoende, in 1998 was dit gedaald tot
52%. Vermoedelijk houdt dit verband met de inkomensverbetering die gepensioneerden dat
jaar door de verhoging van de ouderenaftrek doormaakten.

10.3 Reïntegratie van uitkeringsgerechtigden
Sinds het begin van de jaren negentig is het socialezekerheidsbeleid in toenemende mate
gericht op beperking van de instroom, door meer aandacht voor ziektepreventie en door ver-
sterking van de 'poortwachtersfunctie' van de uitvoeringsinstanties, en op bevordering van de
uitstroom, door uitkeringsontvangers waar mogelijk in het arbeidsproces op te nemen. Uit de
vorige paragraaf bleek echter dat het aantal arbeidsongeschikten – ondanks de getroffen maat-
regelen en de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling – de laatste jaren weer iets oploopt.
Ook lijkt er sprake te zijn van een moeilijk te reïntegreren harde kern van langdurig werklozen
en bijstandsontvangers. Deze paragraaf poogt de mogelijkheden tot bevordering van de uit-
stroom van uitkeringsontvangers in kaart te brengen; de preventie van de instroom blijft buiten
beschouwing. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een verkenning van het reïntegratiepotentieel,
omdat, zoals zal blijken, de beschikbare gegevens nogal wat witte vlekken vertonen. 
De analyse heeft het karakter van een vierluik. Allereerst zal het begrip 'reïntegratie' worden
afgebakend en zullen de actoren en causale factoren die hierbij een rol spelen, worden aan-
geduid. Vervolgens komt de reïntegreerbaarheid aan bod: hoeveel uitkeringsontvangers kunnen
op grond van uiteenlopende criteria tot werken in staat worden geacht? Daarna wordt voor
verschillende typen uitkeringsgerechtigden nagegaan hoe de feitelijke reïntegratie in de afge-
lopen jaren is verlopen. Tenslotte worden op grond van een literatuurstudie enkele achtergron-
den bij de recente ontwikkelingen geschetst.4

10.3.1 Reïntegratie: een begripsafbakening 
Hoewel de term reïntegratie veelvuldig wordt gebezigd, is lang niet altijd duidelijk wat er 
precies mee wordt bedoeld. In de hier gebezigde betekenis gaat het om de (her)intreding van
werkloze en arbeidsongeschikte uitkeringsontvangers op de arbeidsmarkt. Daardoor blijven
arbeidsgehandicapten zonder uitkering buiten beschouwing, terwijl ook de preventie van
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arbeidsongeschiktheid en werkloosheid – hoewel stellig van belang voor de totale volume-
ontwikkeling – niet aan de orde komt.
De onduidelijkheid wordt in de hand gewerkt doordat bij reïntegratie verschillende actoren
betrokken zijn. Reïntegratie kan duiden op:
- de feitelijke herintreding van werklozen en arbeidsgehandicapten,
- het in dienst nemen van werklozen en arbeidsgehandicapten door werkgevers,
- het stimuleren van herintreding door uitvoerings- en bemiddelingsinstanties.

Reïntegratie heeft derhalve betrekking op het gedrag van elk van de drie arbeidsmarktpartijen:
vragers, aanbieders en intermediaire organisaties. Dit gedrag is theoretisch afhankelijk van een
aantal factoren (zie figuur 10.1). Allereerst de mogelijkheden die er zijn voor reïntegratie: de
gelegenheidsstructuur. De ontwikkeling van vraag en aanbod – zowel kwantitatief als kwalita-
tief – en het functioneren van de arbeidsmarkt bepalen die mogelijkheden in belangrijke mate.
Daarnaast zijn de kosten en baten die de betrokken partijen verwachten, ofwel de financiële
impulsen, van belang. Voor uitkeringsontvangers zijn dit onder meer het verschil tussen de uit-
kering en het te ontvangen loon (op korte en lange termijn), en de mate waarin er sprake is
van een armoedeval. Deze doet zich voor wanneer de inkomensstijging door werkaanvaarding
(deels) tenietgaat doordat men inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals huursubsidie of
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, geheel of gedeeltelijk verliest (zie verder Moors
2000). Werkgevers gaat het bij de financiële impulsen tot reïntegratie allereerst om de verhou-
ding tussen productiviteit en loonkosten (inclusief subsidies). Ook de meerkosten die zij ver-
wachten als gevolg van het eigen risico in het eerste ziektejaar, kunnen een rol spelen, alsme-
de het risico dat zij denken te lopen op een verhoging van de werkgeverslasten als gevolg van
het systeem van premiedifferentiatie in de WAO. Voor de uitvoeringsinstanties, tenslotte, is
van belang wat zij te winnen hebben bij het plaatsen van moeilijk te reïntegreren personen: als
zij worden bekostigd op grond van het aantal plaatsingen, handelen zij rationeel indien zij zich
vooral richten op de gemakkelijke gevallen.

Figuur 10.1 Reïntegratie: actoren en beïnvloedbare factoren
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In de wet- en regelgeving zijn de juridische impulsen tot reïntegratie vastgelegd, en deze zijn
de laatste jaren in omvang sterk toegenomen. Een groot aantal deelregelingen voor arbeids-
gehandicapten is in 1998 opgegaan in de Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA). Voor
werklozen is onder meer de Sluitende Aanpak van belang, waarin is vastgelegd dat iedereen
binnen twaalf maanden na het begin van de werkloosheid een andere baan, scholing of een
werkervaringsplaats aangeboden moet krijgen.
De uitvoeringsinstellingen hebben een zekere mate van autonomie en leveren daarmee institu-
tionele impulsen tot reïntegratie. In het verleden heeft de discretionaire bevoegdheid ertoe
geleid dat de herintreding van uitkeringsontvangers weinig centraal stond, zo bleek uit de
geruchtmakende evaluaties van de uitvoering van de sociale verzekeringen door de commis-
sie-Buurmeijer (1993), van de bijstandswet door de commissie-Van der Zwan (1993), en van
de arbeidsvoorzieningsorganisatie door de commissie-Van Dijk (1995). Krachtens het recente
voorstel tot herziening van de uitvoeringsorganisatie zal de uitvoering van reïntegratietaken in
de toekomst privaat, op een concurrerende markt plaatsvinden, waarop zowel het geprivati-
seerde reïntegratiebedrijf van Arbeidsvoorziening als uitzendbureaus en gespecialiseerde 
reïntegratiebedrijven kunnen opereren (TK1999/2000: 20-21).
Tenslotte zijn de sociaal-culturele impulsen tot reïntegratie van belang. Hierbij gaat het onder
meer om de opvattingen van uitkeringsontvangers over de plicht tot werken en om de opvat-
tingen van werkgevers over de inzetbaarheid van bepaalde groepen uitkeringsontvangers
(zoals ouderen, gehandicapten of allochtonen). Ten aanzien van de uitvoering is van belang in
hoeverre de geldende cultuur gericht is op het tijdig en correct verstrekken van uitkeringen,
dan wel op het activeren van uitkeringsontvangers.

10.3.2 Reïntegreerbaarheid 
Om een schatting te maken van het aantal arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsgerech-
tigden dat in beginsel kan worden gereïntegreerd, worden hier drie invalshoeken gehanteerd:
de wettelijke criteria van de uitkeringsregelingen, de beoordeling van de eigen inzetbaarheid
door uitkeringsgerechtigden, en de normen die in de uitvoeringspraktijk worden gehanteerd.5
De samenstelling van de categorieën reïntegreerbaren is niet zonder meer dezelfde als van de
doelgroep van het reïntegratiebeleid. Het beleid richt zich op wel- én niet-uitkeringsgerechtigde
werklozen en op álle arbeidsongeschikten met restcapaciteit, inclusief degenen die volledig
arbeidsongeschikt verklaard zijn. Tegelijkertijd vallen werkzoekenden voor wie geen reïnte-
gratie-instrumenten hoeven te worden ingezet, buiten de doelgroep van het beleid (zie ook 
De Vos en Besseling 1999; SZW 1999b). Hier worden daarentegen alleen uitkeringsgerechtig-
den meegerekend maar wordt geen onderscheid gemaakt tussen degenen die met dan wel 
zonder extra overheidsinspanningen terugkeren naar de arbeidsmarkt.

Reïntegreerbaar volgens wettelijke criteria
Tot de reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria behoren in deze analyse uitkeringsontvan-
gers die volgens de wet- en regelgeving in staat worden geacht te werken, hetgeen blijkt uit
het feit dat hen wettelijk een arbeidsplicht is opgelegd. 
Volgens de arbeidsongeschiktheidswetten (de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO), de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet arbeidsonge-
schiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)) hebben degenen bij wie een verlies van
minimaal 80% aan verdiencapaciteit is vastgesteld, geen arbeidsplicht. Zij worden ingedeeld
in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse en worden, zolang zij niet geheel of gedeeltelijk
hersteld zijn verklaard, als niet-reïntegreerbaar beschouwd. Overigens betekent dit niet dat bij
deze omvangrijke groep volledig arbeidsongeschikten (73% van het bestand) in het geheel
geen restcapaciteit aanwezig is.
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De reïntegreerbare groep bestaat uit gedeeltelijk arbeidsongeschikten, voorzover die niet reeds
werkzaam zijn.6 In 1998 hadden ruim 240.000 personen een gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. In veruit de meeste gevallen (89%) gaat het daarbij om WAO'ers; de ex-zelf-
standigen vormen een kleine groep, terwijl er bij de jonggehandicapten nauwelijks sprake is
van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte WAO'ers is 51% werkzaam en komt daardoor niet
meer in aanmerking voor reïntegratie.7 Van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte WAZ- en
Wajongpopulatie heeft respectievelijk 6% en 56% een dienstverband (Lisv 2000a).8 De totale
groep arbeidsongeschikten die volgens de wettelijke criteria nog reïntegreerbaar is, omvat der-
halve ongeveer 132.000 personen (zie tabel 10.2). Dit is 15% van het totale bestand en 68%
van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Tabel 10.2 Reïntegreerbare populatie volgens wettelijke criteria naar type uitkering, 1998
arbeidsongeschiktheidsuitkering                    werkloosheidsuitkering

wacht- bijstands-
WAO WAZ Wajong totaala WW geld totaal uitkering

aantal uitkeringen, totaal 728.800 57.800 118.200 904.800 280.300 52.000 332.300 397.000
met arbeidsplicht 216.300 23.900 2.500 242.700 215.800 40.000 255.800 225.300

wv. reeds werkzaamb 108.300 1.500 1.400 111.200 – – (65.000) 43.000
nog reïntegreerbaar 108.000 22.400 1.100 131.500 – – 255.800 182.000

a Ruim 4.100 personen hebben meer dan één WAO-, WAZ- of Wajonguitkering (Lisv 2000a). Dit betekent dat het aantal personen met 
een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (en daarmee ook het aantal reïntegreerbaren) feitelijk wat lager zal liggen dan in de 
tabel is vermeld.

b Ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering: werkzaam voor tenminste 1 uur per week (gegevens Lisv 2000a); ontvangers werkloosheids-
of bijstandsuitkering: werkzaam voor tenminste 12 uur per week (schattingen op basis van WBO'98).

Bron: Lisv (1999a, 2000a); CBS (Statistiek Algemene Bijstand 1998, WBO 1998); Engelen et al. (1999) SCP-bewerking

In principe zijn álle ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering arbeidsplichtig
en dus reïntegreerbaar. Een aantal categorieën is echter op grond van leeftijd of levensomstan-
digheden van sollicitatieplicht vrijgesteld en dient als niet-reïntegreerbaar te worden beschouwd.
Van de ontvangers van een werkloosheidsuitkering is in 1998 naar schatting zo'n 23% op
grond van hun leeftijd (57,5 jaar of ouder) ontheven van de sollicitatieplicht.9 Van de bij-
standspopulatie is, blijkens onderzoek van Engelen et al. (1999), 42% volledig vrijgesteld van
de arbeidsverplichtingen. Medische of sociale omstandigheden, het feit dat men ouder is dan
57,5 jaar of dat men als alleenstaande ouder de zorg heeft voor kinderen jonger dan vijf jaar,
vormen daarbij de belangrijkste redenen. Tabel 10.2 laat voor beide regelingen het resterende
aantal uitkeringsontvangers met arbeidsplicht zien.
Blijkens gegevens uit het Woningbehoeftenonderzoek 1998 van het CBS is circa 20% van alle
ontvangers van een werkloosheidsuitkering werkzaam voor tenminste twaalf uur per week,
waarbij het in een (beperkt) aantal gevallen gaat om personen die op grond van hun leeftijd
geen arbeidsplicht meer hebben. Op basis van deze gegevens kan worden berekend dat van de
arbeidsplichtigen iets meer dan een kwart reeds werkzaam is. Omdat zij tevens een uitkering
ontvangen, zijn zij echter nog steeds sollicitatieplichtig. Het aantal formeel reïntegreerbare
ontvangers van een werkloosheidsuitkering is daarom gelijk aan het aantal arbeidsplichtigen
(circa 256.000).
Van de bijstandsontvangers is ruim 11% werkzaam voor tenminste twaalf uur per week, waarbij
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het ook hier in een aantal gevallen gaat om uitkeringsgerechtigden die van hun arbeidsplicht
zijn ontheven. Wanneer zij buiten beschouwing worden gelaten, blijkt het percentage werken-
den onder de arbeidsplichtigen iets minder dan twintig te bedragen.10 Het aantal bijstands-
ontvangers dat nog reïntegreerbaar is, bedraagt naar schatting ongeveer 182.000 personen.

Uit de vorenstaande ramingen blijkt dat de groep die volgens wettelijke criteria reïntegreerbaar
is, in totaal uit ruim 569.000 personen bestaat. Hierin zit een aantal samenloopgevallen, degenen
die meer dan een soort uitkering ontvangen. Gegevens van het Lisv (1999b) en van Van der
Aalst en Grijpstra (1997) duiden erop dat het om circa 37.000 personen gaat, waardoor het totale
aantal reïntegreerbaren op ongeveer 532.000 uitkomt. Dat komt overeen met eenderde van alle
ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering.

Reïntegreerbaar volgens subjectieve criteria
Wettelijke criteria met betrekking tot (her)intreding op de arbeidsmarkt hoeven niet overeen te
stemmen met het persoonlijke oordeel van uitkeringsgerechtigden over hun mogelijkheden.
Het Epidemiologieonderzoek WAO (Lisv 1998) bevat gegevens over de mate waarin gedeelte-
lijk en volledig arbeidsongeschikt verklaarde WAO-toetreders zich, gezien hun gezondheids-
toestand, tot werken in staat achten. Toepassing van de bevindingen op de totale populatie van
niet-werkenden die gedurende maximaal vijf jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvan-
gen11, levert voor verschillende vormen van reïntegratie uiteenlopende ramingen op. De groep
die zich volledig in staat acht terug te keren in de oude functie, is het kleinst (11.700 personen).
Een grotere categorie (59.000 personen) vindt dat men ander werk zou kunnen verrichten, ter-
wijl ruim 115.000 arbeidsongeschikten zich in staat achten tot ander werk indien hiervoor aan-
passingen plaatsvinden. Deze laatste groep bestaat voor bijna driekwart uit volledig arbeids-
ongeschikten.

Het onderzoek Hoe zoeken ingeschrevenen (Research voor Beleid 1998) levert informatie over
de subjectieve inschatting van de reïntegratiemogelijkheden voor alle drie categorieën uitke-
ringsontvangers, voorzover die staan ingeschreven bij Arbeidsvoorziening en actief naar werk
zoeken.12 De vraagstelling heeft nu geen betrekking op de persoonlijke beoordeling van capa-
citeiten, maar op die van arbeidsmarktkansen (tabel 10.3). 

Tabel 10.3 Beoordeling van reïntegratiekansen door actief werkzoekende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, naar 
uitkeringstype, 1998

arbeidsongeschiktheids- werkloosheids-
uitkering uitkering bijstandsuitkering

totaala 41.100 167.000 102.000
er zijn veel banen in mijn richting beschikbaar 10.500 43.800 25.600
ik heb een (zeer) sterke concurrentiepositie 6.500 46.900 21.200
ik heb géén (zeer) zwakke concurrentiepositie 18.500 92.600 57.200
a Hieronder bevinden zich bijna 21.000 samenloopgevallen, waarbij het meestal (circa 18.300 keer) gaat om een combinatie van 

een werkloosheids- met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bron: Research voor Beleid (HZI'98) SCP-bewerking

Voor alle drie categorieën uitkeringsontvangers geldt dat ongeveer een kwart van de actief
werkzoekende ingeschrevenen van mening is dat er veel banen in hun richting beschikbaar
zijn. Over de eigen concurrentiepositie denken degenen met een arbeidsongeschiktheids-
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uitkering echter beduidend minder positief dan de ontvangers van een werkloosheids- of 
bijstandsuitkering.
Op grond van deze gegevens kan een minimale en een maximale schatting van de subjectieve
reïntegreerbaarheid worden gemaakt. Aangezien volledig arbeidsongeschikten niet verplicht
zijn tot inschrijving, zijn zij sterk ondervertegenwoordigd in het bestand van Arbeidsvoorzie-
ning. De cijfers in tabel 10.3 geven daarom geen goed beeld van het aantal arbeidsongeschik-
ten dat zichzelf als reïntegreerbaar inschat. Voor deze groep kan beter worden uitgegaan van
het epidemiologieonderzoek (Lisv 1998). Indien we de groep die het oude werk zonder meer
zou kunnen hervatten, als minimum voor de reïntegreerbare arbeidsongeschikten aanhouden
en de categorie die ander werk met aanpassingen zou kunnen verrichten als maximum, ont-
staat een bandbreedte van 12.000 à 115.000 personen. Voor de twee andere uitkeringstypen
kan de groep die zichzelf een sterke concurrentiepositie toedicht, worden beschouwd als een
minimumschatting van de subjectieve reïntegreerbaarheid, terwijl de categorie die deze positie
in ieder geval níet als zwak beschouwt, als maximumvariant kan gelden. Dit resulteert in band-
breedtes van 47.000 à 93.000 reïntegreerbare werklozen en van 21.000 à 57.000 reïntegreerbare
bijstandsontvangers.
De totale groep die zichzelf als reïntegreerbaar beschouwt, omvat daarmee 80.000 à 265.000
personen. Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat hierop de samenloopgevallen nog
niet in mindering zijn gebracht, gaat het dus om een aanzienlijk kleiner aantal dan de groep
die volgens de wettelijke criteria reïntegreerbaar is (ruim 530.000). Vooral het aantal werk-
lozen en bijstandsontvangers is op grond van de subjectieve beoordeling veel kleiner dan op
basis van de wettelijke voorschriften.13

Reïntegreerbaar volgens uitvoeringscriteria
Arbeidsplichtige uitkeringsontvangers zijn verplicht zich als werkzoekende te laten inschrijven
bij Arbeidsvoorziening. Aan de hand van de zogenoemde Kansmeter worden zij in een bepaalde
fase ingedeeld, waarmee hun afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee hun reïntegreerbaarheid
wordt vastgelegd. Bij de fase-indeling wordt onder andere rekening gehouden met formele
vrijstellingsgronden, de werkgelegenheid in het beroep waarnaar de cliënt moet worden
bemiddeld, en de arbeidsmarkt- en persoonlijke kwalificaties van de betrokkene. In eerste
instantie worden alleen degenen die in fase 1, 2 of 3 zijn ingedeeld, als reïntegreerbaar
beschouwd. Fase 4-cliënten zijn als gevolg van zware persoonlijke belemmeringen vaak in
eerste instantie aangewezen op een traject dat gericht is op zorg, hulpverlening of sociale 
activering.14 Tabel 10.4 geeft per regeling aan om hoeveel uitkeringsgerechtigden het in beide
gevallen gaat.

Tabel 10.4 Ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening met een uitkeringa, naar type uitkering en naar fase, 1998
arbeidsongeschiktheids- werkloosheids-

uitkering uitkering bijstandsuitkering totaal

totaal 90.400 230.400 191.000 511.800b

fase 4 41.400 38.600 86.200 166.200
reïntegreerbaar 49.000 191.800 104.800 345.600
a Inclusief degenen die niet actief naar werk zoeken.
b Inclusief ruim 33.400 samenloopgevallen (circa 21.000 actief werkzoekenden en 12.400 niet-actief-zoekenden).

Bron: Research voor Beleid (HZI'98) SCP-bewerking
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Uit tabel 10.4 blijkt dat de ingeschrevenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en de 
bijstandsgerechtigden regelmatig (in ruim 45% van de gevallen) in de onbemiddelbare fase
worden ingedeeld.15 Onder ontvangers van een werkloosheidsuitkering komt dit minder vaak
voor, in 17% van de gevallen.

Eerder is geconstateerd dat van de bijstandsontvangers 42% wettelijk ontheven is van arbeids-
plicht. Daarnaast blijkt bij nog eens 24% sprake te zijn van een de facto-ontheffing (Engelen
et al. 1999). Dit betekent ofwel dat in het dossier is vastgelegd dat er soepeler wordt omgegaan
met (een deel van) de formeel opgelegde arbeidsverplichting, of dat de controlefrequentie zo
laag is dat de cliënt niet aan zijn of haar arbeidsplicht kan worden gehouden.
In totaal is derhalve 66% van de bijstandsgerechtigden op wettelijke gronden of de facto ont-
heven van hun arbeidsplicht. Ervan uitgaande dat van de resterende 135.000 personen met een
bijstandsuitkering er 43.000 reeds werkzaam zijn (zie tabel 10.2), bedraagt het aantal nog 
reïntegreerbaren ongeveer 92.000. Vergelijking met het aantal reïntegreerbare bijstandsontvan-
gers in tabel 10.4 maakt duidelijk dat de fase-indeling een formeel instrument is, waar in de
praktijk regelmatig van wordt afgeweken.

Conclusie
Het aantal reïntegreerbare uitkeringsontvangers blijkt sterk te variëren met het criterium dat
men hanteert. Exclusief de samenloopgevallen bedraagt het aantal uitkeringsgerechtigden dat
volgens de wetgeving arbeidsplichtig is, in totaal ruim 532.000. Op grond van zowel de sub-
jectieve als de uitvoeringscriteria, komen aanzienlijk lagere aantallen naar voren. Het totale
aantal uitkeringsontvangers dat zichzelf een redelijke kans geeft op de arbeidsmarkt, loopt
(inclusief samenloopgevallen) uiteen van ongeveer 80.000 tot 265.000, terwijl volgens de
fase-indeling circa 345.000 personen met een uitkering (eveneens inclusief dubbeltellingen)
tot de reïntegratiepopulatie behoort. Het laatstgenoemde aantal daalt overigens nog indien
rekening wordt gehouden met de facto-ontheffingen onder bijstandsgerechtigden.

10.3.3 Feitelijke reïntegratie
Deze paragraaf gaat na in hoeverre reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen, de
WW en de bijstand zich feitelijk voordoet. Waar mogelijk komt tevens de ontwikkeling in de
jaren negentig aan bod. Tabel 10.5 bevat enige kerncijfers.
Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen valt uit de administratie uitsluitend op te maken
hoeveel personen uitstromen wegens herstel. Dat betekent nog niet dat er ook sprake is van
feitelijke werkhervatting; het aantal gereïntegreerden zal dan ook wat lager liggen. Aan de
andere kant geven de cijfers alleen inzicht in volledige uitstroom en blijven de arbeidsonge-
schikten die gedeeltelijk het werk hervatten, buiten beeld. In die zin vormen de gegevens een
onderschatting van de reïntegratie van arbeidsongeschikten. Uit tabel 10.5 blijkt dat de kans
op volledige uitstroom wegens herstel laag is, fluctuerend tussen 3 en 6%. In 1994 en 1995 is
de kans aanzienlijk hoger dan in de overige jaren. Dit hangt samen met de eenmalige her-
beoordeling van jongere arbeidsongeschikten en betreft een tijdelijk effect: de uitstroomkans
ligt vanaf 1996 weer iets onder het niveau van 1992. Per saldo lijkt de uitstroomkans van
arbeidsongeschikten dus eerder gedaald dan toegenomen. Bij verdere uitsplitsing blijkt dat de
uitstroom in alle onderzochte jaren voor vrouwen tenminste tweemaal zo hoog is als die voor
mannen. Dit gegeven nuanceert de recente commotie rond de hoge instroom van vrouwen
enigszins, maar vraagt wel om een verklaring. Eén mogelijkheid is dat vrouwen gemiddeld
een wat langere herstelperiode nodig hebben dan mannen. Een alternatieve verklaring is dat
vrouwen relatief vaak met een pro forma-keuring in de WAO terechtkomen, om na de feitelijke
keuring weer uit te stromen (Van der Giezen et al. 1998).
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Tabel 10.5 Uitstroom en uitstroomkans per type uitkering, 1992-1998
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering
uitstroom wegens herstel, aantal 43.900 45.100 58.100 58.600 35.200 29.700 34.600
uitstroomkansa, % 4,4 4,4 5,8 6,1 3,7 3,2 3,5

ontvangers werkloosheidsuitkering
uitstroom wegens werkhervatting, aantal 240.900 267.400 314.100 348.400 322.100 312.700 278.400
uitstroomkansa, % 35,8 32,6 31,9 35,2 33,7 36,1 36,5

ontvangers bijstandsuitkering
uitstroom naar werk, aantal (schatting) 104.000 88.000
uitstroomkansa, % 16,0 15,2

a Uitstroomkans: beëindigde uitkeringen wegens herstel / werkhervatting, gedeeld door de som van het aantal lopende uitkeringen aan
het eind van het voorgaande jaar en het aantal nieuwe uitkeringen gedurende het huidige jaar.

Bron: Lisv (1999a); CBS (1999a) SCP-bewerking

Voor de ontvangers van een werkloosheidsuitkering is wel bekend in hoeverre zij uitstromen
naar betaalde arbeid. De kans is veel hoger dan voor arbeidsongeschikten: ieder jaar stroomt
ongeveer eenderde uit. In de loop der jaren is dit betrekkelijk stabiel, met kleine conjuncturele
fluctuaties: in 1993-1994 leidt de recessie tot een dalende uitstroomkans, de laatste jaren loopt
zij als gevolg van het economisch herstel weer iets op. Overigens ligt de uitstroomkans in
1999 weer iets lager dan in 1998 (op 35,4%), hetgeen kan worden toegeschreven aan de lagere
instroom in dat jaar (Lisv 2000b).
Bij uitsplitsing naar geslacht blijkt de uitstroomkans van vrouwen in alle jaren lager te liggen
dan die van mannen. De uitstroom wegens werkhervatting is bij vrouwen bovendien meer
conjunctuurgevoelig: in 1992-1994 daalt hun kans meer dan die van mannen, in de jaren daarna
neemt deze echter sterker toe. Door het economisch herstel is het verschil tussen de seksen
verminderd van dertien procentpunten in 1994 en 1995 tot zeven procentpunten in 1998 (en
6,6 procentpunten in 1999).
Over de uitstroom naar werk onder bijstandsgerechtigden is geen informatie voorhanden. Wel
zijn er voor 1997 en 1998 gegevens beschikbaar over de totale uitstroom (CBS 1999a). Het
totale aantal beëindigde bijstandsuitkeringen bedraagt in deze jaren respectievelijk 208.000 en
175.000, hetgeen betekent dat de kans op uitstroom gelijk is aan 32,0% en 30,4%. De Koning
et al. (1998) schatten het aandeel van uitstroom naar werk binnen de totale uitstroom op onge-
veer de helft. Dit zou betekenen dat in 1997 en 1998 respectievelijk 104.000 en 88.000 bij-
standsgerechtigden volledig naar werk zijn uitgestroomd. De uitstroomkans (15 à 16%) is
daarmee lager dan die bij de werkloosheidsuitkeringen, maar hoger dan bij de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen. De korte meetperiode laat geen uitspraak toe over trends in de kans op
reïntegratie. De daling van het totale aantal bijstandsgerechtigden (van 481.000 in 1996 naar
365.000 in 1999) maakt het plausibel dat de reïntegratiekans is toegenomen, maar dit kan ook
het gevolg zijn van een daling in de instroom of een toename van andere uitstroomredenen,
zoals veranderingen in de partnerstatus (huwen/samenwonen) of het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd.

Tabel 10.6 biedt een iets andere invalshoek. Op basis van het Woningbehoeftenonderzoek
(WBO) 1993 en 1998 wordt geschetst in hoeverre een uitkering en betaald werk worden
gecombineerd. Van de arbeidsongeschikten en de ontvangers van een werkloosheidsuitkering
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heeft ongeveer een kwart een baan, onder bijstandsgerechtigden is dat een zesde. In veel
gevallen is dit een deeltijdbaan van 10 à 34 uur per week, maar ook een (vrijwel) volledig
dienstverband komt regelmatig voor. Bij de arbeidsongeschikten betreft dit in 1998 zelfs 9%
van het totaal. Dit kan een gevolg zijn van het verrichten van gesubsidieerde arbeid (werk-
ervaringsplaatsen, WSW-banen, proefplaatsingen). Ongeacht het type uitkering blijkt het per-
centage werkenden in de jaren negentig te zijn gestegen, waarbij de toename onder arbeids-
ongeschikten het sterkst is (van 19 naar 24%).

Tabel 10.6 Arbeidstijd van werkenden onder de uitkeringsontvangers, per regeling (in procenten t.o.v. totale 
referentiegroep en absolute aantallen)

1993                                   1998        significantie
% n % n

ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering *
niet werkend 81,0 2562 76,4 4702
arbeidstijd onbekend 4,7 149 1,8 110
arbeidstijd < 10 uur per week 1,2 37 1,7 102
arbeidstijd 10-34 uur per week 8,2 260 11,3 698
arbeidstijd 35 uur per week of meer 4,9 156 8,8 539

ontvangers werkloosheidsuitkering *
niet werkend 77,8 1376 74,8 2384
arbeidstijd onbekend 2,1 37 1,3 41
arbeidstijd < 10 uur per week 1,7 30 2,3 73
arbeidstijd 10-34 uur per week 12,6 222 14,8 472
arbeidstijd 35 uur per week of meer 5,8 103 6,9 219

ontvangers bijstandsuitkering *
niet werkend 88,2 1787 84,6 1739
arbeidstijd onbekend 1,8 37 0,5 11
arbeidstijd < 10 uur per week 2,3 46 2,3 48
arbeidstijd 10-34 uur per week 6,1 123 10,1 208
arbeidstijd 35 uur per week of meer 1,6 33 2,4 49

* significant verschil tussen 1993 en 1998 (p < 0,05)

Bron: CBS (WBO'93 en '98) SCP-bewerking

Voor alle groepen uitkeringsontvangers geldt dat jongeren meer geneigd zijn een uitkering te
combineren met betaalde arbeid dan ouderen. Daarnaast komt de combinatie van werk en uit-
kering vaker voor bij autochtonen en bij inwoners van minder verstedelijkte gemeenten. Het
geslacht maakt alleen verschil bij de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Mannen hebben daarnaast vaker een betaalde baan dan vrouwen (respectievelijk 30 en 17%).

Concluderend zijn er geen aanwijzingen voor een toenemende uitstroomkans bij arbeids-
ongeschikten. Zij lijken wel frequenter gedeeltelijk te reïntegreren door te werken naast de 
uitkering. Voor werklozen is de uitstroomkans de laatste jaren iets verbeterd, hoewel niet spec-
taculair. Bij bijstandsontvangers is het beeld door een gebrek aan gegevens niet duidelijk,
maar is het plausibel dat de reïntegratiekans de laatste jaren iets is toegenomen.
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10.3.4 Achtergrondfactoren bij reïntegratie
In deze subparagraaf wordt op basis van de literatuur aangegeven welke gedragsbeïnvloedende
factoren in de achterliggende jaren van invloed kunnen zijn geweest op de mate van reïnte-
gratie. Daarbij wordt teruggegrepen op het eerder geschetste theoretische kader (zie figuur 10.1).
Achtereenvolgens wordt een beeld gegeven van de invloed van arbeidsmarktontwikkelingen,
financiële prikkels tot herintreding, overige regelgeving, de uitvoering van het uitstroom-
beleid, en de motivatie tot reïntegratie.

De gelegenheid tot reïntegratie: arbeidsmarktontwikkelingen
Na 1994 is de werkgelegenheid door de aantrekkende economie gegroeid met gemiddeld 2,8%
per jaar. Het aantal banen waarop uitkeringsontvangers konden solliciteren, lag ongeveer twee-
maal zo hoog, doordat er ook sprake was van een aanzienlijke vervangingsvraag als gevolg
van de arbeidsmarktuitstroom (onder andere door pensionering). In het verlengde van deze
ontwikkeling is het aantal uitkeringsgerechtigden dat een baan vindt, toegenomen en is het
werkloosheidspercentage gedaald van 7,5% in 1994 tot 3,2% in 1999 (CBS 2000; ROA 1999).
Echter, de afname in het aantal uitkeringsontvangers is niet evenredig aan de gestegen vraag
naar arbeid. Dit kan ten dele worden verklaard door de concurrentie die werklozen, bijstands-
ontvangers en arbeidsongeschikten ondervinden van andere groepen, met name schoolverlaters
en herintredende vrouwen. De concurrentie van deze twee groepen is de laatste tijd kwantitatief
iets verminderd. Het aantal schoolverlaters is in 1996 en 1997 gedaald, en voor de periode
1999-2004 wordt een lagere instroom op de arbeidsmarkt verwacht dan in de jaren daarvoor.
Ook wordt verwacht dat het aantal herintredende vrouwen zal dalen doordat vrouwen steeds
minder vaak hun baan opzeggen om voor de kinderen te gaan zorgen (ROA 1999; CBS 1999b).
Schoolverlaters en herintreedsters beconcurreren werkzoekende uitkeringsontvangers echter
niet uitsluitend door hun aantal, maar ook kwalitatief. Werkgevers vinden hen vaak aantrekke-
lijker kandidaten, omdat hun kwalificaties beter aansluiten bij de functie-eisen. In het algemeen
is de 'mismatch' tussen vraag en aanbod kleiner bij hoger opgeleiden en jongeren – niet alleen
doordat er meer vraag is naar dergelijke werknemers, maar ook doordat zij zich beter kunnen
aanpassen aan ongunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden kunnen
immers gemakkelijker een baan op een lager niveau aannemen, terwijl jongeren door hun
ongebonden maatschappelijke positie genoegen kunnen nemen met een aanloopfunctie. Vooral
schoolverlaters, die per definitie jong en in toenemende mate hoogopgeleid zijn, staan hier-
door 'eerder in de rij' dan werkzoekende uitkeringsontvangers; de kans dat zij hen verdringen
is derhalve groot.

Ook de ontwikkeling in de functiekenmerken – het type dienstverband en de arbeidsduur – is
van invloed op de reïntegratiekansen van uitkeringsontvangers. Het aandeel van flexibele
banen16 in het totaal is tussen 1995 en 1998 toegenomen van 7,5% tot bijna 9%. Het aantal
deeltijdbanen met een arbeidsduur van 12-34 uur per week is in die periode eveneens
gegroeid, van 33 naar 35% (CBS 1999b).17 Zowel schoolverlaters als herintreders hebben
relatief vaak een flexibele baan: respectievelijk 30% en 41%, tegenover 8 à 9% van de totale
werkzame beroepsbevolking. Ten aanzien van de arbeidsduur wijken schoolverlaters nauwe-
lijks af van de gehele werkzame beroepsbevolking, waarvan circa 30% in deeltijd werkt. Van
de herintreders heeft echter 72% een baan met een arbeidsduur van 12-34 uur per week (CBS
1997, 1998, 1999c). De cijfers duiden erop dat schoolverlaters en herintreders baat hebben bij
het toegenomen aanbod aan flexibele en deeltijdbanen. In de gunstige economische omstan-
digheden van de laatste jaren kunnen schoolverlaters het zich permitteren om, terwijl zij 
zoeken naar beter werk, eerst een tijdelijke of deeltijdbaan te aanvaarden. Voor herintreders,
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en dan met name vrouwen met thuiswonende kinderen, zijn flexibiliteit of deeltijdwerk vaak
zelfs een vereiste. Uitkeringsontvangers hebben echter minder baat bij het toegenomen aanbod
aan niet-reguliere banen. Vooral bijstandsontvangers zijn aangewezen op een vaste voltijd-
baan, willen zij voldoende verdienen om definitief uit hun uitkeringsafhankelijke situatie te
geraken. De toenemende vraag naar flexibele en deeltijdarbeid leidt derhalve niet tot een stij-
gende reïntegratie van uitkeringsgerechtigden.

Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt kan worden vastgesteld dat de dalende werkloosheid
de samenstelling van de groep werkzoekenden in sommige opzichten wel, en in andere niet
heeft gewijzigd. Het aandeel laaggeschoolden blijkt in 1998 even groot als in 1994. In beide
jaren heeft iets meer dan de helft van de geregistreerde werklozen een opleiding tot en met
lbo/mavo-niveau, terwijl het aandeel met hbo of universitair onderwijs 16% bedraagt (SZW
1998, 1999a). Laagopgeleide werkzoekenden blijken evenveel van de groeiende werkgelegen-
heid te hebben geprofiteerd als hoger opgeleiden. Een effect dat men wellicht zou verwachten
– de toenemende vraag naar arbeid vertaalt zich allereerst in een leegloop van de hoger opge-
leiden uit het werkzoekendenbestand – doet zich niet voor, door de grotere conjunctuur-
gevoeligheid van de vraag naar laaggeschoolden. Deze neemt in tijden van economische
recessie sterker af dan de vraag naar hoger opgeleiden, maar stijgt verhoudingsgewijs ook
meer wanneer het weer beter gaat met de economie (Hamermesh 1993).
Bezien naar leeftijd is de samenstelling van het werklozenbestand tussen 1994 en 1998 wel
veranderd. Jongeren hebben meer geprofiteerd van het economische herstel dan ouderen: het
aandeel van de 15-24-jarigen daalde van 21 naar 14%, dat van de 25-34-jarigen van 35 naar
30%. Ook hebben autochtonen meer baat gehad van de gestegen arbeidsmarktkansen dan de
allochtone werkzoekenden, wier aandeel tussen 1994 en 1998 toenam van 23 naar 29% (SZW
1998, 1999a).

Samengevat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sinds 1994 in termen van het aantal
baanopeningen gunstig. Echter, door de kwantitatieve en kwalitatieve concurrentie van school-
verlaters en herintredende vrouwen nemen de reïntegratiemogelijkheden van uitkeringsontvan-
gers niet evenredig toe aan de groeiende werkgelegenheid. Een deel van de werkgelegenheids-
toename betreft bovendien flexibele en deeltijdbanen, die voor schoolverlaters en herintreed-
sters wel aantrekkelijk zijn, maar voor uitkeringsontvangers veel minder. Tenslotte kan worden
vastgesteld dat de gegroeide werkgelegenheid niet alle werklozen evenredig ten goede gekomen
is. Het stijgende aandeel van ouderen en allochtonen in het bestand duidt erop dat zij vaker
'achter in de rij' staan dan jongere en autochtone werkzoekenden.

Financiële impulsen tot reïntegratie: afweging van kosten en baten
Van het Nederlandse stelsel voor sociale zekerheid wordt wel beweerd dat het – vergeleken
met andere landen – royaal is en daardoor uitkeringsontvangers afhoudt van het zoeken naar
werk. Hoewel deze stelling, zoals zal blijken uit de analyse in paragraaf 10.4, niet in alle
opzichten wordt bevestigd, is het de moeite waard na te gaan hoe de financiële impulsen tot
reïntegratie zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Met name de hoogte en duur van 
de uitkering spelen daarbij een rol.
In de Algemene bijstandswet (ABW) golden tot 1996 afzonderlijke normen voor paren, een-
oudergezinnen, alleenstaanden en woningdelers, die respectievelijk 100, 90, 70 en 60% van
het wettelijk minimumloon ontvingen. Met de invoering van de nieuwe bijstandswet in 1996
zijn de normbedragen voor eenoudergezinnen en alleenstaanden verlaagd tot respectievelijk 
70 en 50%, waarop de gemeenten een toeslag van ten hoogste 20% kunnen geven. De afzon-
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derlijke norm voor woningdelers is afgeschaft. Vastgesteld kan worden dat paren in de bij-
stand er niet of nauwelijks op vooruitgaan als één van de partners gaat werken tegen het mini-
mumloon of een niveau iets daarboven. Indien beiden gaan werken, kan de inkomensvooruit-
gang echter wel substantieel zijn. Ook voor eenoudergezinnen is de afstand tussen uitkering en
minimumloon gering indien zij, zoals vaak het geval is, de volledige toeslag ontvangen. Voor
alleenstaanden en woningdelers is de financiële prikkel tot werken groter en sinds 1996 in
veel gevallen (afhankelijk van de toeslag) toegenomen. Van belang zijn tevens de vrijlatings-
en deeltijdpremieregelingen die in de bijstand gelden, aangezien bijstandsontvangers er door
deze regelingen van kunnen worden weerhouden een grotere deeltijdbaan of een volledige
baan te aanvaarden.18

In de Werkloosheidswet (WW) is het initiële uitkeringspercentage, 70% van het dagloon, sinds
1985 ongewijzigd gebleven. De financiële impuls tot reïntegratie is echter voor veel ontvan-
gers van een werkloosheidsuitkering versterkt door de aanscherpingen van de toegangs- en
duurvoorwaarden in 1987 en 1995. Zowel de referte-eis, waaraan men moet voldoen teneinde
in aanmerking te komen voor WW, als de arbeidsverledeneis die de duur van dit recht bepaalt,
zijn verzwaard (zie SCP 1998). Als gevolg hiervan komen minder werklozen in aanmerking
voor zowel de kortdurende (al dan niet aan het loon gerelateerde) WW-uitkering als voor de
verlengde WW-uitkering en de vervolguitkering. Met name jongeren en (heringetreden) vrou-
wen moeten hierdoor sneller een beroep doen op een bijstandsuitkering. Voor degenen met een
langdurig arbeidsverleden, veelal ouderen, is de maximale duur van de WW-uitkering daaren-
tegen zo lang (5 jaar loongerelateerd, 2 jaar op minimumniveau) dat dit geen krachtige impuls
tot werkaanvaarding inhoudt.
Ook in de WAO bedraagt het uitkeringspercentage 70% van het dagloon. In de jaren negentig
is een groot aantal maatregelen getroffen om het stijgende aantal arbeidsongeschikten te beteu-
gelen. Met de invoering in 1993 van de Wet Terugdringing beroep op de arbeidsregelingen
(TBA) werd het arbeidsongeschiktheidscriterium gewijzigd, waardoor er veel stringenter geke-
ken werd of er nog arbeidscapaciteit resteert. Bovendien werd de duur van de loongerelateerde
uitkering afhankelijk gesteld van de leeftijd en werden WAO'ers die in 1993 jonger dan 
45 jaar waren, cohortsgewijs herkeurd. Door deze maatregelen is het aandeel volledig arbeids-
ongeschikten in het bestand gedaald en is de financiële prikkel tot werken in beginsel vergroot.
Dit wordt echter voor een deel tenietgedaan doordat voor de meeste werknemers het WAO-
gat, dat ontstond door de beperking van de uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering,
is herverzekerd. De financiële impuls tot werkhervatting wordt verder beperkt door boven-
wettelijke regelgeving. In de meeste CAO's is namelijk geregeld dat de werkgever de uitkering
gedurende het eerste jaar na WAO-intrede aanvult tot 100%. Tijdens het ziektejaar wordt het
loon van zieke werknemers volgens de meeste CAO's ook volledig doorbetaald. Veel zieke
werknemers worden dus pas na twee jaar geconfronteerd met een inkomensdaling en hebben
daardoor geen onmiddellijke financiële prikkel om weer te gaan werken. Een laatste financiële
rem op de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten is gelegen in het feit dat voor veel
WAO'ers een premievrije pensioenopbouw tot het 65e jaar is gegarandeerd op basis van het
oude salarisniveau. Het verlies aan pensioenrechten maakt het weinig aantrekkelijk aan de slag
te gaan tegen een lager salarisniveau of werk te aanvaarden waardoor men bij een andere pen-
sioenverzekeraar zou belanden.
Bij dit alles past overigens de kanttekening dat de financiële prikkel voor uitkeringsontvangers
niet altijd doorslaggevend is voor het al dan niet aanvaarden van werk. Uit SCP-onderzoek
onder werklozen is gebleken dat de bereidheid tot werkaanvaarding veeleer wordt bepaald
door het soort werk dat wordt aangeboden. Aantrekkelijk werk wordt door een ruime meerder-
heid van de werklozen geaccepteerd ongeacht de beloning, terwijl onaantrekkelijk werk ook
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bij een hoger loon vaak wordt geweigerd (De Beer 1996). Ook blijken veel werklozen bereid
te zijn tot het accepteren van laagbetaald werk wanneer er binnen een redelijke termijn per-
spectief is op een beter betaalde baan (Jehoel-Gijsbers en Kersten 1995).

Werkgevers worden de laatste jaren eveneens sterker financieel geprikkeld om uitkerings-
ontvangers in dienst te nemen, casu quo mensen met slechte arbeidsmarktkansen in dienst te
houden. Ten behoeve van werklozen zijn twee regelingen, die beide onderdeel uitmaken van
de in 1996 ingevoerde Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering
(WVA), vermeldenswaard: de regeling Vermindering langdurig werklozen (VLW) geeft een
korting op de loonbelasting en premies volksverzekering als men een langdurig werkloze in
dienst neemt; de Specifieke afdrachtskorting (SPAK) geeft een reductie op de heffingen bij
laagbetaalde werknemers, waardoor het aantrekkelijker wordt minder productieven in dienst te
nemen of te houden.19 Beide regelingen worden vaak toegepast: in 1998 is de VLW voor circa
117.000 langdurig werklozen toegekend, terwijl de SPAK voor 907.000 werknemers werd
gebruikt (Venema en Faas 1999).
Ook worden werkgevers geconfronteerd met grotere financiële prikkels om ziekteverzuim te
voorkomen. Dit betreft allereerst de invoering van een eigen risico voor ziekte van werk-
nemers. In 1994 werd gestart met een eigenrisicoperiode voor de eerste twee tot zes weken ziekte-
verzuim (de wet Terugdringing ziekteverzuim). In 1996 is het ziektewetjaar, enkele groepen
daargelaten, volledig geprivatiseerd (de Wet uitbreiding loonbetaling bij ziekte, Wulbz) en
moet de werkgever gedurende deze hele periode minimaal 70% van het loon doorbetalen.
Daarnaast is sinds 1998 de hoogte van de WAO-premie voor werkgevers gedeeltelijk afhanke-
lijk gesteld van de WAO-instroom per bedrijf (de Wet premiedifferentiatie en marktwerking
bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Pemba). Omdat deze maatregelen de reïntegratie van
arbeidsongeschikten negatief zouden kunnen beïnvloeden, is anderzijds een aantal maatregelen
ontwikkeld die het financiële risico voor werkgevers moeten verzachten. Zo geldt de plicht tot
loondoorbetaling niet als een werkgever een arbeidsongeschikte in dienst neemt (gedurende
drie jaar), en kan een werkgever via een proefplaatsing zonder betaling van loon nagaan of
een arbeidsgehandicapte het werk naar behoren kan verrichten. Ook kent de Wet REA (zie
onder) een aantal subsidieregelingen en voorzieningen voor werkgevers die arbeidsongeschik-
ten in dienst nemen. Desondanks blijkt uit onderzoek dat werkgevers bij de in- en uitstroom
van werknemers meer rekening zijn gaan houden met het ziekterisico, omdat zij verwachten
dat dit hen geld gaat kosten (Ctsv 1996, 1999; Schellekens et al. 1999; zie ook Schoemakers-
Salkinoja en Merens 2000). Uit gegevens van arbeidsongeschikten blijkt bovendien dat zij in
1998 veel actiever naar werk zoeken en vaker solliciteren dan in 1991, maar minder vaak wor-
den uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Leidde in 1991 nog 20% van de sollicitaties tot
een uitnodiging, in 1998 is dat gedaald tot 11%. Met name bij mannen is de 'hit rate' afgenomen,
van 24% naar 7%. Ook het aandeel WAO-toetreders dat bij een nieuwe werkgever daadwerke-
lijk aan het werk komt, is in 1998 kleiner dan in 1991. Bovendien ontvangen zij in 1998 min-
der vaak een vast contract dan in 1991 het geval was (Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999).
Werkgevers maken beperkter gebruik van de positieve financiële prikkels ten behoeve van
arbeidsgehandicapten dan ten behoeve van werklozen. Zo hebben zij in het eerste jaar na
invoering 8.500 maal gebruikgemaakt van de vergoedingen in het kader van de Wet REA
(Lisv 1999c). Ook bij het oudere instrumentarium was de benutting ten behoeve van arbeids-
gehandicapten niet erg groot, waarvoor als verklaring werd gegeven dat "(...) de werkgever bij
de werving en selectie van nieuw personeel vooral geïnteresseerd is in een goede kandidaat,
meer dan in een financiële tegemoetkoming (...)" (Andriessen et al. 1995).
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De uitvoeringsorganen werden in het verleden niet sterk financieel geprikkeld om uitkerings-
ontvangers te reïntegreren. Arbeidsvoorziening was jarenlang monopolist als officiële bemid-
delingsinstantie voor werklozen, met een budget dat lange tijd onafhankelijk was van de gele-
verde prestatie. Pas recentelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen basisdienstverlening en
prestatiedienstverlening. Vanaf 2000 zijn de uitvoeringsinstanties (uvi's) en gemeenten vrij om
bemiddelingstrajecten in te kopen waar zij willen. In de toekomst zal de reïntegratietaak 
privaat worden georganiseerd, mede in de hoop dat concurrentie zal leiden tot grotere finan-
ciële prikkels in de uitvoering.

Overige wettelijke impulsen
Naast de financiële 'incentives' is een aantal andere wettelijk geregelde impulsen tot reïnte-
gratie van belang. De Wet REA (1998) beoogt de vele bestaande voorzieningen voor arbeids-
gehandicapten te integreren, af te stemmen en inzichtelijker te maken, waardoor het gebruik
ervan zou kunnen toenemen. Ook is een aantal nieuwe instrumenten, zoals de (her)plaatsings-
budgetten, geïntroduceerd. Met de invoering van deze wet zijn tevens de reïntegratietaken 
herkaveld: het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) is verantwoordelijk voor
arbeidsgehandicapten met een WW- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de sociale dien-
sten voor die met een bijstandsuitkering of met een dienstbetrekking in het kader van de Wet
inschakeling werkzoekenden (WIW), en Arbeidsvoorziening voor niet- of andere uitkerings-
gerechtigde arbeidsgehandicapten.
Uit een eerste evaluatie van de wet blijkt dat er van juli 1998 tot en met juni 1999 in totaal
bijna 20.000 voorzieningen zijn toegekend. In de meeste gevallen gaat het om voorzieningen
voor scholing, plaatsingsbudgetten of subsidies voor aanpassing van de werkplek. Tevens zijn
er in die periode ruim 35.000 nieuwe bemiddelingstrajecten voor arbeidsongeschikten ingekocht.
Van de arbeidsgehandicapten voor wie een bemiddelingstraject is ingekocht en/of aan wie een
instrument is toegekend, bleken er aan het eind van het eerste jaar na invoering van de wet
ruim 10.000 bij de eigen of een andere werkgever te zijn geplaatst (Lisv 1999c). 
Ook in het Plan van aanpak WAO (TK 1998/1999) wordt aan reïntegratie, naast preventie en
verbetering van de claimbeoordeling, veel aandacht besteed en is voor de Wet REA een
belangrijke rol weggelegd. De aandacht ligt daarbij vooral op ingrijpen tijdens het eerste ziekte-
jaar, zodat WAO-intrede kan worden voorkomen.

Voor langdurig werklozen bestaat de mogelijkheid tot gesubsidieerde arbeid. Eerdere varianten
van additionele arbeid (zoals Jeugdwerkgarantieplan, Melkertbanen en banenpools) zijn onder-
gebracht in de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW, 1998) en het Besluit in- en doorstroom-
banen (2000).
Eind 1998 zijn, onder de noemer Sluitende aanpak, diverse maatregelen aangekondigd die
zich specifiek richten op instromende werklozen. Het streven is hen in het eerste jaar nadat zij
werkloos zijn geworden, op een reïntegratietraject naar reguliere arbeid te plaatsen. In 2003
zou de sluitende aanpak voor alle instromende werklozen moeten gelden (SZW 1999b).

In de recente Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen (SZW 2000) wordt voor-
gesteld de bestaande sanctiemogelijkheden stringenter toe te passen. Nu reeds kan worden
afgezien van loondoorbetaling indien de werknemer niet echt ziek is, niet voldoet aan controle-
voorschriften van de werkgever of weigert passend werk te verrichten. Bovendien kan de
WAO-uitkering worden geweigerd als de werknemer tijdens het eerste ziektejaar onvoldoende
heeft meegewerkt aan het eigen herstel of aan maatregelen die de inzetbaarheid kunnen verho-
gen. In de praktijk worden deze sanctiemogelijkheden zelden toegepast, hetgeen mede wordt
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veroorzaakt door het feit dat er geen formele voorschriften bestaan met betrekking tot het her-
stelgedrag gedurende het eerste ziektejaar. Als nieuwe maatregel wordt dan ook voorgesteld
hier op korte termijn regels over op te stellen. Daarnaast bestaat het plan inadequaat herstel-
gedrag strenger te bestraffen door de op te leggen boetes te verhogen. De vraag werpt zich
echter op of een versterkt sanctiebeleid in de praktijk effectief zal worden uitgevoerd. Uit 
evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de huidige Wet boeten en maatregelen blijkt dat het
percentage sancties voor verwijtbare werkloosheid juist is afgenomen, met name ingeval
toepassing van de sanctie zou leiden tot een ernstige daling van het inkomen. Veel functionaris-
sen zijn van mening dat er sprake is van een scheve verhouding tussen de ernst van de over-
treding en de zwaarte van de sanctie. Bij gebrek aan mogelijkheden een lichtere strafmaat toe
te passen, kiezen zij er dan nogal eens voor de overtreding te negeren (Doeschot et al. 1999).
Overigens heeft sinds de invoering van de nieuwe ABW in 1996 toch nog 13% van de 
bijstandscliënten een (veelal lichte) sanctie opgelegd gekregen (Bunt et al. 1999).

Uitvoering
Ook de institutionele impulsen tot reïntegratie zijn de laatste jaren veranderd. De centrale
gedachte is dat in de uitvoering duidelijk aan de cliënt moet worden overgebracht dat deze een
eigen verantwoordelijkheid heeft voor inkomensverwerving, dat werk altijd voorgaat en dat
alle arbeidsmogelijkheden moeten zijn onderzocht voordat men recht heeft op een uitkering,
waarvan de duur zo beperkt mogelijk moet zijn. Het accent komt derhalve meer te liggen op
controle en uitstroombegeleiding van cliënten. Voor de uvi's is deze nieuwe aanpak door het
Lisv begin 1998 geformaliseerd in de standaard 'Activeren en controleren'. Bij de sociale dien-
sten is dit sinds het eind van de jaren tachtig voor RWW'ers al in gang gezet via de groei van
trajectbegeleiding, maatwerk, en regelmatiger heroriënteringsgesprekken met cliënten. In de
jaren negentig is dit proces geïntensiveerd, onder andere door beleid gericht op de voormalige
ABW-populatie (bijvoorbeeld kinderopvangfaciliteiten voor eenoudergezinnen).
In de loop van de jaren negentig is tevens de bestuurlijke invloed van werkgevers en vakbon-
den binnen de uvi's en arbeidsvoorziening sterk teruggedrongen. Dit is mede gebeurd op
grond van de evaluaties door de commissies onder voorzitterschap van Buurmeijer, Van der
Zwan en Van Dijk, waaruit onder meer bleek dat de sociale partners geen eenduidig belang
hadden bij de herintegratie van werklozen en arbeidsongeschikten.
Ook is de samenwerking tussen uitvoeringsinstanties, gemeenten en arbeidsvoorziening 
enigermate van de grond gekomen. De één-loketgedachte zou gestalte moeten krijgen in de
Centra voor werk en inkomen (CWI), waarin alle betrokken partijen participeren. In de prak-
tijk gaat de samenwerking niet geheel van harte, door tegengestelde belangen en de onduide-
lijkheid die lange tijd bestond over de toekomst van de uitvoeringsorganisatie.

Sociaal-culturele factoren: opvattingen van werkgevers en werkzoekenden
De voorkeuren van werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen bij de reïntegratie van uit-
keringsontvangers. Indien zij objectief te werk gaan, richten zij zich in hun selectieproces op
het aantrekken van de meest productieve werknemer. Zaken als inzet, groeipotentieel, een
positieve werkhouding en sociale vaardigheden vormen belangrijke nevencriteria (zie De Beer
1996). In de praktijk beschikken werkgevers vaak over beperkte informatie en selecteren zij
op grond van kenmerken waarvan zij veronderstellen dat die een indicatie voor een hoge 
productiviteit vormen. Uit diverse studies naar de voorkeuren van werkgevers komt naar voren
dat leeftijd en opleidingsniveau belangrijke selectiecriteria zijn, maar dat meestal ook rekening
wordt gehouden met kenmerken als werkervaring, werkloosheidsduur, sekse, etniciteit en
gezondheid (o.a. Van Beek 1994; Zwinkels en Besseling 1997; De Grip et al. 1999). Van Beek
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(1994) stelt dat werkgevers eigenlijk het liefst "jonge, gezonde, Hollandse jongens" in dienst
nemen. Of daarmee ook de meest productieve werknemer wordt aangetrokken, is de vraag.
Het betekent wel dat uitkeringsontvangers met kenmerken die bij de selectie als ongunstig
worden beoordeeld – ouderen, vrouwen, allochtonen, gehandicapten – door de voorkeuren van
werkgevers minder kans op werkhervatting hebben.

Begin jaren tachtig kwamen cultuursociologen met voorspellingen dat de normen en waarden
van de Nederlandse burger zich steeds meer zouden ontwikkelen in de richting van "ego-
centrisme, immoralisme en consumentisme" (Zijderveld 1983). Het traditionele arbeidsethos
zou plaatsmaken voor een levensstijl waarin het individuele, materiële welzijn en de consumptie
van goederen, relaties en voorzieningen centraal staan (Terpstra en Moor 1994). Voor deze
sombere visie is echter geen degelijke empirische onderbouwing gevonden. Zo blijkt uit een
overzichtsstudie naar waarden en normen met betrekking tot sociale zekerheid en arbeids-
participatie, dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het recht op een uitkering
direct relateert aan de plicht tot arbeid en van mening is dat het weigeren van werk bestraft
dient te worden (Jehoel-Gijsbers et al. 1995). Ook onderzoek van Van Oorschot (1996) toont
aan dat burgers het ontvangen van een uitkering lang niet vanzelfsprekend vinden. Veruit de
meesten van hen zijn bijvoorbeeld van mening dat de arbeidsplicht streng moet worden toe-
gepast en dat werklozen een baan zouden moeten aanvaarden die onder hun opleidingsniveau
ligt of waarmee zij minder zouden verdienen dan hun eerdere loon.
Uitkeringsgerechtigden zelf blijken dergelijke meningen eveneens toegedaan. In 1995
beschouwen zowel ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als van een werkloos-
heids- of bijstandsuitkering de uitkering in mindere mate als een recht dan de uitkerings-
ontvangers in 1982 deden, hoewel alleen ingeval van de bijstandsontvangers sprake is van een
statistisch significant verschil. Voor de twee laatstgenoemde groepen uitkeringsgerechtigden
blijkt bovendien dat de bereidheid tot het aanvaarden van minder aantrekkelijk werk door de
jaren heen is gegroeid (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998). Het lijkt er derhalve niet op dat de
opvattingen van uitkeringsontvangers in toenemende mate een beletsel voor reïntegratie zijn.
In een recent rapport concludeert het Centraal Planbureau (CPB 2000) echter dat de motivatie
van werklozen soms tekortschiet, hetgeen een stringenter sanctiebeleid zou rechtvaardigen.
Deze bevinding weerspreekt het meeste andere onderzoek op dit terrein, maar is wel verklaar-
baar, omdat zij met name betrekking heeft op oudere en laagopgeleide werklozen. Bij deze
groep behoeft een geringe motivatie niet zozeer het gevolg te zijn van gemakzucht, maar kan
dit ook voortkomen uit een zekere mate van ontmoediging door de als beperkt gepercipieerde
arbeidsmarktkansen (zie ook Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).

10.3.5 Slotbeschouwing
Met de teruglopende werkloosheid is het bestaan van een omvangrijke groep uitkerings-
ontvangers die moeilijk aan de slag komt een opvallend gegeven. Eén verklaring voor de 'stag-
nerende reïntegratie' is dat van de 1,6 miljoen ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-,
werkloosheids- of bijstandsuitkering slechts een deel naar betaald werk kan worden gereïnte-
greerd. Dit is bepaald aan de hand van drie criteria, die tot verschillende uitkomsten leiden.
Op basis van de formele criteria van de uitkeringsregelingen gaat het om ruim een half miljoen
personen, op basis van de subjectieve beoordeling en de methodieken die in de uitvoerings-
praktijk worden gehanteerd komt men lager uit. 
De feitelijke reïntegratiekans is voor werklozen ongeveer tweemaal zo hoog als voor bij-
standsontvangers, die weer veel betere perspectieven op werkhervatting hebben dan arbeids-
ongeschikten. In de loop van de jaren negentig is de uitstroomkans van arbeidsongeschikten
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per saldo niet verbeterd, hoewel zij wel vaker een baan hebben naast de uitkering. Voor werk-
lozen is de kans op werkhervatting de laatste jaren wel iets toegenomen, en – hoewel exacte
cijfers ontbreken – het is plausibel dat dit ook voor bijstandsontvangers enigermate het geval is.
Echter, de teruggang in het aantal werkzoekende uitkeringsontvangers heeft de laatste jaren
geen gelijke tred gehouden met de groei van het aantal banen. Dit is deels een gevolg van de
concurrentie met herintreders en schoolverlaters, die ook meer profijt hebben gehad van het
groeiende aantal flexibele en deeltijdbanen. Bij uitkeringsgerechtigden is de bereidheid tot het
aanvaarden van minder aantrekkelijk werk sinds het begin van de jaren tachtig toegenomen;
de gedachte dat opvattingen van werkzoekenden in toenemende mate een belemmering voor
hun reïntegratie zijn, wordt door de beschikbare onderzoeksgegevens niet gesteund. De finan-
ciële prikkels tot reïntegratie zijn in de laatste jaren weliswaar toegenomen, maar bij uitke-
ringsontvangers voor een deel weer tenietgedaan door flankerend beleid (zoals vrijlatings-
bepalingen in de bijstand en de herverzekering van het WAO-gat). Bij werkgevers lijken de
financiële prikkels om werklozen in dienst te nemen (VLW en SPAK) redelijk effectief.
Arbeidsongeschikten nemen zij echter minder gemakkelijk in dienst. De financiële prikkels
voor werkgevers zijn na de invoering van Wulbz en Pemba wel toegenomen, maar tegelijker-
tijd is in de praktijk sprake van een toegenomen selectie van werknemers op grond van het
gepercipieerde ziekterisico – ondanks een aantal maatregelen die risicoselectie beogen te
beperken. Ook wordt de werkhervatting van sommige deelgroepen (ouderen, vrouwen, alloch-
tonen) negatief beïnvloed door opvattingen van werkgevers.
In de uitvoering is de laatste jaren een begin gemaakt met financiële prikkels. Bestuurlijke
veranderingen (terugdringen van de rol van de sociale partners) en een omslag in de uitvoe-
ringspraktijk (meer gericht op uitstroombegeleiding) lijken gunstige condities te bieden voor
een toenemende reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. De één-loketgedachte komt voorlopig
echter slechts in beperkte mate van de grond en het is de vraag of de reïntegratie in de toe-
komstige, geprivatiseerde opzet beter zal verlopen dan thans het geval is. Het is nog onduide-
lijk of de privatiseringsoperatie zal leiden tot meer feitelijke concurrentie in termen van het
aantal gereïntegreerde uitkeringsontvangers. Ook moet worden bedacht dat de uitvoering
slechts één van de factoren is die de mate van reïntegratie beïnvloeden. Zoals deze paragraaf
heeft laten zien, zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het selectiegedrag van werkgevers
en de kenmerken van de uitkeringsontvangers eveneens van groot belang.

10.4 Sociale zekerheid internationaal vergeleken
In deze paragraaf komt het internationaal-vergelijkende thema van dit SCR aan de orde.
Allereerst wordt ingegaan op de reikwijdte van de sociale bescherming in de EU-landen en de
Verenigde Staten: de uitgaven aan de sociale zekerheid (§10.4.1) en de relatieve uitkerings-
niveaus (§10.4.2). Daarna volgt voor een selectie van landen een schets van de ontwikkeling
van het aantal uitkeringen (het volume) in de afgelopen twintig jaar. Tenslotte wordt, eveneens
voor een beperkt aantal landen, bezien wat de uitkomsten van de sociale zekerheid zijn. Gaan
institutionele verschillen ook gepaard met uiteenlopende resultaten in termen van herverdeling,
ongelijkheid en armoede? (§10.4.4).

10.4.1 Uitgaven aan sociale zekerheid
De uitgaven voor sociale uitkeringen vormen een indicatie voor het belang dat een land hecht
aan de dekking van risico's als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en behoeftig-
heid. Het is echter niet eenvoudig om de hoogte van deze uitgaven in verschillende landen te
vergelijken. Dit komt onder meer doordat sommige risico's in het ene land worden gedekt via
een wettelijke regeling die door een overheidsinstelling wordt uitgevoerd, terwijl ze in andere
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landen onder semi-collectieve regelingen (zoals bedrijfspensioenfondsen) vallen. Weer elders
worden ze beschouwd als een eigen verantwoordelijkheid van burgers (bijvoorbeeld via private
verzekeringen of lijfrentes) of de werkgever (zoals het Nederlandse eerste ziektejaar, sinds
1996). Bovendien houden Eurostat en de OECD in hun landen vergelijkende overzichten van
de 'social expenditure' gewoonlijk geen rekening met de belasting- en premieheffing over de
uitkeringen, en die kan tussen landen sterk uiteenlopen. Recentelijk heeft de OECD echter
voor dertien landen een tamelijk complete inventarisatie voor één jaar gemaakt. Ook deze ana-
lyse heeft, uiteraard, beperkingen: voor sommige landen ontbreken bepaalde uitgavenposten,
en er is geen informatie beschikbaar over Frankrijk, een kernland in de internationale vergelij-
king van dit SCR. Desondanks bieden de gegevens in tabel 10.7 het meest realistische beeld
dat op dit moment van de totale uitgaven kan worden geschetst.

Tabel 10.7 Bruto- en netto-uitgaven voor sociale bescherming in dertien landen (1995), in % van het BBP
NL B D DK S NOR FINc UK IRL ITA VS CAN AUS

bruto collectief 30.1 31.9 30.4 37.6 36.4 31.5 35.7 25.9 21.8 26.5 17.1 20.8 20.3
- directe belasting en sociale 

premies over uitkeringen 5.1 1.9 1.2 6.1 5.2 2.7 5.1 0.4 0.4 2.3 0.3 1.5 0.3

netto collectief uitbetaald 25.0 30.0 29.2 31.5 31.2 28.8 30.6 25.5 21.4 24.2 16.8 19.3 20.0
- indirecte belastingen 3.9 4.4 4.2 8.0 5.8 6.9 5.5 3.7 4.4 3.3 0.9 2.0 1.6

netto collectief 21.1 25.6 25.0 23.5 25.4 21.9 25.1 21.7 17.0 20.9 15.9 17.3 18.4
+ belastingvoordelen vergelijkbaar 

met uitkeringena 0.1 0.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 . 0.3 0.4 0.3
+ belastingvoordelen op lopende 

uitkeringenb 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 . 1.3 0.2 0.0

netto collectief beschikbaar 21.2 26.5 25.9 23.6 25.4 21.9 25.1 22.3 17.4 20.9 17.5 17.9 18.7
+ verplichte semi-collectieve 

uitgaven (netto) 0.5 . 1.0 0.3 0.2 0.6 0.1 0.3 . . 0.5 . 0.3

netto (semi-)collectief 21.6 26.5 26.9 23.9 25.6 22.5 25.2 22.6 17.4 20.9 18.0 17.9 19.0
+ vrijwillige private uitgaven (netto) 3.4 . 0.8 0.5 1.4 . 0.7 3.4 1.3 1.4 6.5 3.3 2.7

netto totaal 25.0 26.5 27.7 24.4 27.0 22.5 25.7 26.0 18.7 22.3 24.5 21.2 21.6
a Bijvoorbeeld kinderaftrek in België en Duitsland.
b Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten: belastingvrijstellingen om het afsluiten van particuliere ziektekostenverzekeringen te bevorderen.
c Uitsluitend in het netto totaal van Finland is rekening gehouden met de kerkbelasting (-0.2% BBP).

Bron: Adema (1999)

Bij de bruto collectieve uitgaven aan sociale bescherming vallen de landen in vijf groepen uit-
een. De kopgroep bestaat uit drie Scandinavische landen (Denemarken, Zweden en Finland),
waar 36 à 38% van het bruto binnenlands product (BBP) aan de sociale zekerheid in ruime
zin20 wordt uitgegeven. In Denemarken zijn de uitgaven het hoogst. Nederland, België,
Duitsland en Noorwegen behoren tot een tweede landengroep, met relatief iets lagere bruto-
uitgaven (30 à 32%). Op enige afstand volgen het Verenigd Koninkrijk en Italië (26 à 27%),
en nog lager komen Ierland, Canada en Australië uit (20 à 22%). De Verenigde Staten is de
hekkensluiter van de onderzochte landen (17% van het BBP).
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Als de directe belastingen en premies op de sociale uitgaven in mindering worden gebracht
neemt de variatie af. Het verschil tussen het land met de hoogste en dat met de laagste relatieve
uitgaven daalt van 21 naar 15 procentpunten. Deze daling is vooral het gevolg van de hoge
directe heffingen in Denemarken, Zweden en Finland. Het uitgavenniveau in deze landen
onderscheidt zich na aftrek van de directe heffingen nauwelijks van dat van België, Duitsland
en Noorwegen. Gezamenlijk vormen de zes landen een brede kopgroep, waar de netto betaalde
bedragen aan sociale bescherming 29 à 32% van het BBP omvatten. Nederland behoort van-
wege de hoge directe heffingen op de sociale uitkeringen niet tot deze kopgroep. De netto
betaalde bedragen zijn er vergelijkbaar met het niveau van het Verenigd Koninkrijk en Italië
(24 à 26%). Ook hier vormen Ierland, Canada en Australië een derde landengroep, op enige
afstand gevolgd door de Verenigde Staten.
Als vervolgens ook de indirecte belastingen (waaronder de BTW)21 worden afgetrokken,
neemt de spreiding verder af: het maximale verschil in de relatieve uitgavenniveaus daalt naar
ongeveer tien procentpunten. In de kopgroep (24-26% van het BBP) is de volgorde gewijzigd,
doordat de Scandinavische landen hoge indirecte belastingen kennen en op de ranglijst dalen.
België heeft nu de hoogste relatieve uitgaven, terwijl Denemarken, het land met de hoogste
indirecte belastingen, van de eerste naar de vijfde plaats zakt. Noorwegen daalt ook sterk en
behoort nu met Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië tot de tweede landengroep (21 à
22%). Het verschil met de landen in de derde groep (17 à 18%) en de Verenigde Staten (16%)
is na aftrek van de indirecte belastingen kleiner geworden, maar de rangorde verandert niet.
In deze berekening zijn een aantal belastingvoordelen nog niet verdisconteerd. Als hier wel
rekening mee wordt gehouden, stijgen de uitgaven in België en Duitsland, vooral door de kin-
deraftrekregeling. Deze twee landen hebben daardoor de hoogste relatieve uitgaven in een
kopgroep, die voor het overige ongewijzigd blijft. Ook de tweede groep kent een ongewijzig-
de samenstelling. Echter, door de hoge belastingvrijstellingen in de Verenigde Staten – vooral
in verband met particuliere ziektekostenverzekeringen – gaat dit land over naar de derde groep,
met een relatief uitgavenniveau dat iets boven dat van Ierland ligt.
De verplichte semi-collectieve uitgaven – bijvoorbeeld aanvullende pensioenen – zijn het
omvangrijkst  in Duitsland, dat daardoor het hoogste relatieve uitgavenniveau heeft nadat deze
zijn verwerkt. Voor het overige blijft de rangordening vrijwel gelijk, zij het dat de Verenigde
Staten nu ook iets hogere relatieve uitgaven dan Canada hebben.
Indien, tenslotte, ook rekening wordt gehouden met de vrijwillige private uitgaven aan sociale
bescherming, verandert het beeld ingrijpend. Het verschil tussen het land met de hoogste en
dat met de laagste uitgaven – Duitsland en Ierland – loopt terug tot negen procentpunten. Ook
de rangordening verandert. De Verenigde Staten hebben zeer hoge private uitgaven (6,5 % van
het BBP), en in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië zijn deze eveneens
substantieel. In de overige landen zijn de vrijwillige private uitgaven veel lager; voor België
en Noorwegen ontbreken de gegevens. Dit resulteert in drie landengroepen: 
1. Duitsland, Zweden, België, Verenigd Koninkrijk, Finland, Nederland, Verenigde Staten en

Denemarken (24,4 à 27,7%)
2. Canada, Australië, Italië en Noorwegen (21,2 à 22,5%)
3. Ierland (18,7%).

Hierbij past de kanttekening dat de totale uitgaven voor Italië, België, Noorwegen, Canada en
Ierland enigszins onderschat kunnen zijn, omdat enkele posten in tabel 10.7 ontbreken.
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Op grond van deze cijfers kunnen de volgende drie conclusies worden getrokken. Allereerst is
duidelijk geworden dat de brutobedragen aan 'social expenditure' niet alles zeggen over het
feitelijke niveau van de sociale bescherming in de verschillende landen. Er bestaan grote ver-
schillen in de mate waarin sociale uitkeringen worden belast, en ook het uiteenlopend peil van
de indirecte belastingen maakt de bruto-uitgaven een weinig valide indicator voor de mate van
sociale bescherming. Maar ook de netto collectieve uitgaven geven een onvolledig beeld, door
de uiteenlopende rol die semi-collectieve en private dekking in de verschillende landen spelen.
Om een goed overzicht van het relatieve niveau van sociale bescherming te krijgen, dienen
ook deze uitgaven te worden meegeteld. Indien men alle uitgavenposten meerekent, zijn de
verschillen tussen de landen veel minder geprononceerd dan men op basis van de bruto collec-
tieve uitgaven zou denken. 
Verder is het opmerkelijk dat Esping-Andersen's bekende typologie van verzorgingsstaten (zie
hoofdstuk 3) in de bruto collectieve uitgaven duidelijk wordt aangetroffen, maar in de netto
totale uitgaven veel minder goed traceerbaar is. Bij de bruto-uitgaven is de eerste landengroep
uitgesproken sociaal-democratisch (de Scandinavische landen zonder Noorwegen), en de
tweede tamelijk continentaal (België, Duitsland en het hybride Nederland, met Noorwegen als
vreemde eend in de bijt). De derde categorie bestaat uit een Europese liberale verzorgingsstaat
en een continentaal land uit de mediterrane traditie (het Verenigd Koninkrijk en Italië), en de
landen met de laagste uitgaven zijn alle varianten van de liberale verzorgingsstaat (Ierland en
de Angelsaksische landen buiten Europa). Bij de netto totale uitgaven is het onderscheid tus-
sen de continentale en de sociaal-democratische verzorgingsstaten echter vervaagd en zijn de
relatieve niveaus ook in sommige liberale landen (de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk) vrij hoog. Wel komen de laagste relatieve niveaus vooral in liberale verzorgings-
staten voor, alsmede in het 'mediterrane' Italië. De lage positie van Noorwegen heeft wellicht
te maken met het ontbreken van informatie over private uitgaven in dit land.
De verschillen tussen de clustering van landen op basis van de bruto- en de netto-uitgaven
duiden erop dat een universalistische verzorgingsstaat van het sociaal-democratische type de
verzorgingsarrangementen in hoge mate via een collectieve weg vormgeeft en financiert, maar
dat de effectieve sociale bescherming daarmee niet automatisch omvangrijker is dan in de con-
tinentale of liberale verzorgingsstaten. Het nettoaandeel van het BBP dat aan sociale bescher-
ming wordt uitgegeven, loopt in de verschillende verzorgingsstaattypen niet sterk uiteen.
Vanzelfsprekend is hiermee niet gezegd dat de sociale bescherming ook in alle opzichten over-
eenkomt. In twee landen met een zelfde relatief uitgavenpeil kan de dekking voor bepaalde
bevolkingsgroepen en sociale risico's immers zeer uiteenlopen.
Tenslotte kan worden vastgesteld dat Nederland ten aanzien van de uitgaven aan sociale
bescherming een middenpositie inneemt. Volgens vrijwel alle hier gebruikte uitgavendefinities
komt Nederland op de zevende of achtste plaats, en liggen de uitgaven ongeveer 20% onder
die van het land met het hoogste peil. Maar bij het nettototaal komt Nederland door de aan-
zienlijke private uitgaven – vooral in de sfeer van ouderdomspensioenen en ziektekosten –
hoger uit: een vijfde plaats, 10% onder het land met de hoogste uitgaven, Duitsland.
Hoewel uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat de niveaus van de bruto collectieve 
uitgaven niet zo'n goede indicator voor de sociale bescherming zijn, kunnen zij wel worden
benut om de trend aan te geven – vanzelfsprekend voorbijgaand aan wijzigingen in de heffin-
gen. Figuur 10.2 toont hoe de uitgaven per hoofd van de bevolking zich sinds 1980 in veertien
EU-landen en de Verenigde Staten hebben ontwikkeld. De bedragen zijn gecorrigeerd voor
inflatie en uitgedrukt in guldens, waarbij omrekening heeft plaatsgevonden met behulp van
koopkrachtpariteiten (zie hoofdstuk 3.2).

353SOCIALE ZEKERHEID



Figuur 10.2 Bruto uitgaven sociale zekerheida per hoofd van de bevolking, EU-landenb en VS (1980-1997)

a Totaal van publieke uitgaven aan ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, uitkeringen arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, 
loonderving bij ziekte, werkloosheid, gezinsuitkeringen, bijstand/sociale uitsluiting en activerend arbeidsmarktbeleid.

b Exclusief Luxemburg.

Bron: OECD (SCP-bewerking)

In alle landen blijken de bruto-uitgaven fors te zijn toegenomen. De stijging was het kleinst in
Nederland, waar de uitgaven per hoofd van de bevolking in 1997 12% hoger lagen dan in
1980. De meeste overige landen in West- en Noord-Europa kenden een veel grotere toename:
+30 à +60%. In de zuidelijke lidstaten, Finland en Ierland22 zijn de uitgaven bijna twee- tot
bijna driemaal zo hoog geworden (+80 à +180%). Vooral de toename in Finland en Italië is
opmerkelijk: de uitgaven waren in deze landen in 1980 internationaal bezien middelmatig, 
terwijl de meeste andere landen met een sterke groei toen een vrij laag uitgavenpeil hadden.
Uit de grafiek blijkt dat er in 1997 sprake is van een tweedeling: de jaarlijkse uitgaven per
hoofd van de bevolking in Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten zijn veel lager (3.800 à 5.300 gulden) dan in de overige EU-lidstaten
(7.900 à 9.000 gulden). In 1980 vielen de landen nog in vier groepen uiteen. Nederland en
België hadden toen de hoogste uitgaven, op geringe afstand gevolgd door Duitsland,
Oostenrijk, Frankrijk, Zweden en Denemarken. Een derde groep bestond uit Italië, Finland,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, terwijl de uitgaven in de overige zuidelijke
landen en Ierland het laagst waren. De tweedeling in 1997 ontstaat doordat de eerste twee
groepen in de loop der tijd samenvloeien, en doordat de landen in de derde groep ofwel het
peil van de kopgroep bereiken (Italië en Finland), of, zoals in het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten, een relatief gematigde groei hebben en daardoor worden ingehaald door de
zuidelijke EU-landen en Ierland.
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In een aantal opzichten is er sprake van convergentie. De variatiecoëfficiënt, berekend over
alle EU-landen, daalt van 0,46 in 1980 tot 0,29 in 1997. Dit is vooral een gevolg van de snelle
toename van de uitgaven in de zuidelijke lidstaten en Ierland. Ook binnen de kopgroep zijn de
verschillen in de loop der tijd kleiner geworden, onder meer door de dalende tendensen in de
tweede helft van de jaren negentig in Nederland, Zweden, Denemarken, Finland en Oosten-
rijk. Ook de ontwikkeling in Duitsland leidt tot een homogener beeld: vóór de eenwording
daalden de uitgaven en leek dit land uit de kopgroep weg te zakken, maar erna is er sprake
van een relatief sterke toename. Het is echter eerder vermeld: het bruto-uitgavenpeil is zeker
geen volmaakte indicator. Zo zijn de oplopende uitgaven die in de figuur voor Nederland in
1990 zichtbaar zijn mede een gevolg van de 'Oort-operatie'.23

10.4.2 Het uitkeringsniveau
De kosten van de (collectieve) sociale zekerheid zijn het resultaat van het aantal uitkeringen
(het volume) en het gemiddelde niveau ervan (de prijs), met daaraan toegevoegd een beperkte
overhead, grotendeels in de vorm van de apparaatskosten van de uitvoeringsinstellingen.
Idealiter zou men de totale lasten splitsen in een volume- en een prijscomponent, waardoor
men een duidelijker indruk van de feitelijke sociale bescherming krijgt. Het is immers moge-
lijk dat landen eenzelfde relatief uitgavenniveau kennen, maar dat in het ene land veel, relatief
lage uitkeringen voorkomen, terwijl een ander land relatief hoge uitkeringen heeft, die echter
zijn voorbehouden aan een bepaalde groep (zoals ambtenaren of goedverdienende werkne-
mers) of zich in het bijzonder richten op bepaalde sociale risico's (bijvoorbeeld een dure oude-
dagsvoorziening, maar een karige bijstand). Helaas is de statistische informatie van Eurostat
en de OECD op dit punt nog onvolkomen: er zijn geen gegevensbronnen beschikbaar waarin
uitgaven, volume en prijs van de sociale zekerheid systematisch met elkaar in verband worden
gebracht. Daarom wordt volstaan met een afzonderlijke presentatie van de beschikbare indica-
toren. In deze paragraaf ligt het accent op het uitkeringsniveau, terwijl in de volgende para-
graaf de volume-ontwikkeling voor een beperkt aantal landen wordt geschetst.

Een eerste indicatie voor het uitkeringsniveau biedt de hoogte van de bijstandsregeling. Omdat
deze in veel landen het sluitstuk van de sociale zekerheid is, kan op grond hiervan worden
verduidelijkt welk minimuminkomensniveau aan de burgers wordt gegarandeerd. Figuur 10.3
toont de maximale nettomaandbedragen in de 15 EU-landen en de Verenigde Staten voor een
aantal huishoudenstypen. De bedragen zijn uitgedrukt in guldens met behulp van koopkracht-
pariteiten, waardoor rekening is gehouden met de verschillen in de kosten van levensonder-
houd in de landen (zie hoofdstuk 3.2). Hoewel op deze manier een indruk wordt verkregen
van het niveau waarop het sociale vangnet in de diverse landen is opgehangen, moeten de ver-
schillen toch met enige voorzichtigheid worden beschouwd, omdat de bijstandsregeling niet
overal in dezelfde kosten voorziet. In landen waar een aparte kinderbijslagregeling of huursub-
sidieregeling bestaat, hoeven de betrokken kosten niet via de bijstand te worden gedekt en kan
het normbedrag dus lager worden vastgesteld. Zo is in de Duitse bijstandsregeling een bedrag
voor huisvestingskosten opgenomen, terwijl een bijstandsontvanger in Nederland boven op de
uitkering nog huursubsidie kan ontvangen.24

Luxemburg kent over de gehele linie de hoogste bijstandsnormen. Het gemiddelde over de
drie huishoudenstypen is in Denemarken bijna even hoog, vooral doordat de individuele uit-
betaling ertoe leidt dat de uitkering aan paren met kinderen veel hoger is dan in andere landen
gebruikelijk is.25 Nederland maakt deel uit van een brede middengroep, waarin de uitkerings-
bedragen gemiddeld niet heel sterk verschillen, maar zich soms wel duidelijke accentverschil-
len tussen de huishoudenstypen voordoen. Zo is de nettobijstandsuitkering voor alleenstaanden
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in Nederland hoog: in de meeste andere landen in de middengroep ligt het maandbedrag 200 tot
700 gulden lager. In België is juist de uitkering voor eenoudergezinnen hoog; deze is gelijk
aan het bedrag dat voor paren geldt. In de Verenigde Staten26 zijn de bedragen voor paren met
kinderen en eenoudergezinnen naar internationale maatstaven redelijk – hoewel de uitkering
maximaal 60 maanden duurt –, maar is het bedrag voor alleenstaanden extreem laag. Zij
komen uitsluitend in aanmerking voor Food stamps, en niet voor de Temporary assistance to
needy families (TANF). Frankrijk en Oostenrijk kennen vrij lage normbedragen voor paren
met kinderen, terwijl in Zweden de kale bijstand voor alleenstaanden veel lager is dan voor
huishoudens met kinderen.27

Drie landen hebben voor alle huishoudenstypen lage uitkeringsniveaus. In Spanje zijn vooral
de uitkeringen aan eenoudergezinnen en paren met kinderen beduidend lager dan elders.
Portugal kent een zeer beperkte bijstandsregeling die uitsluitend voor schoolverlaters van 
18 tot 25 jaar geldt, en waarin de lage bedragen niet zijn gedifferentieerd naar huishoudens-
type. Langdurig werklozen kunnen als hun recht op een uitkering via de werkloosheids-
verzekering afloopt, echter wel in aanmerking komen voor de werkloosheidsvoorziening.
Griekenland heeft geen bijstandsregeling.

Figuur 10.3 Maximale netto-bijstand in de EU-landen en de Verenigde Staten, naar huishoudenstype (1997)a

a Landen zijn gesorteerd op grond van het gemiddelde bedrag van de drie huishoudenstypen.

Bron: OECD (1999)

De netto vervangingsratio is een ander criterium dat aangeeft in hoeverre er sprake is van
inkomenscontinuïteit. Bij deze maatstaf gaat men na welk deel van het netto-inkomen door de
socialezekerheidsregelingen wordt vervangen wanneer men werkloos wordt. De OECD (1999)
heeft voor een aantal landen dergelijke 'net replacement rates' berekend, voor vier typen huis-
houdens en twee loonniveaus.28 Het betreft een relatieve maatstaf: het vervangende inkomen
wordt gedeeld door het gemiddelde inkomen van een industriearbeider (middelmatig loon-
niveau), of tweederde daarvan (laag loonniveau). Deze laatste bedragen kunnen tussen landen
uiteenlopen, afhankelijk van het algemene welvaartspeil.29 De OECD heeft de nettovervangings-
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ratio's becijferd voor twee werkloosheidsduren: onmiddellijk nadat men werkloos is geworden,
en na vijf jaar onafgebroken werkloosheid. De resultaten voor de EU-landen en de Verenigde
Staten zijn respectievelijk in figuur 10.4a en figuur 10.4b weergegeven. Op de horizontale as
is het gemiddelde patroon over alle acht vervangingsratio's zichtbaar, terwijl de verticale as de
voornaamste afwijkingen hierop toont.30

Figuur 10.4a Netto vervangingsratio's in de EU-landen en de Verenigde Staten, bij aanvang werkloosheid (1997)

Figuur 10.4b Netto vervangingsratio's in de EU-landen en de Verenigde Staten, na 5 jaar werkloosheid (1997)

Bron: OECD (1999: 34, 37) SCP-bewerking

In de eerste maand nadat men werkloos is geworden, is de nettovervangingsratio in Nederland
gemiddeld het hoogst (85%). De verschillen met een aantal andere landen zijn echter klein:
ook Luxemburg, Zweden, Finland, Denemarken, Frankrijk en Portugal hebben bij aanvang
van de werkloosheid hoge vervangingsratio's (79 à 84%). Spanje komt iets lager uit (75%
gemiddeld), terwijl het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België en Duitsland een middengroep
vormen (67 à 70%). De vervangingsratio's zijn in de Verenigde Staten en Ierland veel lager
(57 à 58%). In Italië en Griekenland is de inkomensachteruitgang het grootst: als men in deze
landen werkloos wordt, verliest men gemiddeld meer dan de helft van het inkomen (45 à 49%).
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Op de tweede as is de gemiddelde vervangingsratio afgebeeld voor de huishoudenstypen waar
zich de grootste verschillen ten opzichte van dit patroon voordoen: de huishoudens met een
laag inkomen, exclusief de alleenstaanden.31 In alle landen – met uitzondering van de
Verenigde Staten – is de vervangingsratio bij deze lage-inkomensgroep hoger dan die over alle
huishoudenstypen, hetgeen tot uiting komt in de positie boven de diagonale lijn. Vooral in
Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn de verschillen groot: de ratio
ligt bij de lage-inkomensgroep 10 à 13 procentpunten boven het algemene gemiddelde. De
inkomensbescherming van niet-alleenstaanden met een laag inkomen blijkt het hoogst in
Denemarken en Finland (90 à 93%), iets boven het niveau van Nederland (88%). Uit de score
op de tweede as blijkt ook dat Ierland en de Verenide Staten een zeer verschillende mate van
bescherming van de lage inkomens hebben, ondanks het vrijwel gelijke algemeen gemiddelde
op de eerste as. Ierland kent een relatief goede bescherming van de lage-inkomensgroep, niet
veel onder het peil van Oostenrijk en Duitsland. In de Verenigde Staten zijn de 'replacement
rates' voor de lage inkomens juist minder hoog dan bij de middeninkomens, vooral voor huis-
houdens met kinderen.

Figuur 10.4b laat de vervangingsratio's na vijf jaar onafgebroken werkloosheid zien. De varia-
tie tussen de landen is hier veel groter en er is minder duidelijk sprake van landenclusters. In
Zweden is het vervangende inkomen in het algemeen het hoogst: dit is het enige land waar de
gemiddelde nettovervangingsratio na vijf jaar beduidend hoger is dan bij aanvang van de
werkloosheid (87%; voor meerpersoonshuishoudens met een laag inkomen zelfs 100%).
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat men pas recht krijgt op een dergelijke uitkering
indien intensieve arbeidsbemiddeling geen resultaat heeft opgeleverd, en nadat men is onder-
worpen aan een stringente middelentoets. Nederland en Finland volgen op enige afstand (80 à
83%). In Nederland is de inkomensbescherming voor de lagere inkomens na vijf jaar ongeveer
vergelijkbaar met die bij aanvang van de werkloosheid. Dit geldt echter niet voor de midden-
inkomens, waar de nettovervangingsratio's na verloop van tijd dalen. Denemarken komt iets
lager uit (77%), vooral doordat de vervangingsratio voor alleenstaanden veel lager is dan bij
aanvang van de werkloosheid. België, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk ontlopen elkaar
niet veel (70 à 73%), en kort daarachter vormen ook Duitsland, Oostenrijk en Portugal een
cluster (65 à 67%). Daarna volgen op grotere afstand Ierland (57%), Frankrijk en Italië (50 à
52%), Spanje (42%) en de Verenigde Staten (31%). De relatieve vervangingsinkomens in deze
landen liggen echter nog ver boven die in Griekenland. In dit land bestaat na vijf jaar werk-
loosheid geen recht meer op een werkloosheidsuitkering, terwijl een bijstandsregeling, zoals
eerder bleek uit figuur 10.3, ontbreekt. Slechts de gezinnen met kinderen krijgen enige kinder-
bijslag, hetgeen resulteert in een gemiddelde nettovervangingsratio van 2%.

De belangrijkste afwijkingen op het algemene patroon doen zich voor bij de huishoudens zon-
der kinderen. In vrijwel alle landen liggen de vervangingsratio's voor deze groep beneden het
gemiddelde, maar de mate van de afwijking verschilt. Ze is het grootst in de Verenigde Staten.
Alleenstaanden en paren zonder kinderen komen daar niet in aanmerking voor de bijstand aan
behoeftige gezinnen, waardoor de gemiddelde vervangingsratio slechts 12% bedraagt, tegen-
over 50% voor gezinnen met kinderen. Ook in Spanje, Italië, Ierland en Oostenrijk is het ver-
schil tussen huishoudens met en zonder kinderen beduidend groter dan in de andere landen.
Duitsland is het enige land waar de vervangingsratio voor huishoudens zonder kinderen na vijf
jaar werkloosheid hoger is dan die voor gezinnen met kinderen. Naar internationale maatstaven
is vooral de vervangingsratio voor paren met kinderen na vijf jaar werkloosheid relatief laag
(52 à 61%, lager dan die van de andere huishoudenstypen). Dit komt vooral doordat de ver-
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goeding voor woonlasten sterk daalt als men onder de 'Sozialhilfe' valt, en dit treft gezinnen
met kinderen het hardst.32

Tenslotte valt op dat de vervangingsratio's van Nederland, Finland en Zweden voor huishou-
dens zonder kinderen vrijwel overeenkomen. De verschillen in het algemene gemiddelde
vloeien dus voort uit een lagere 'replacement rate' bij gezinnen met kinderen in Nederland:
82%, tegenover 87 à 94% in de twee Scandinavische landen. Ook in Denemarken zijn de netto-
vervangingsratio's van gezinnen met kinderen na vijf jaar werkloosheid iets hoger dan in ons
land (85%) maar daar zijn de huishoudens zonder kinderen gemiddeld slechter af.

10.4.3 Ontwikkeling van het aantal uitkeringen in negen landen 
Eerder werd opgemerkt dat in de officiële internationale statistieken van OECD en Eurostat
geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal mensen dat uitkeringen ontvangt. Het
Nederlands economisch instituut (NEI) heeft echter op basis van nationale statistieken voor
een aantal landen tijdreeksen geconstrueerd, waarbij zoveel mogelijk consistente definities zijn
gehanteerd (Arents et al. 1999). Hoewel hierbij soms aannamen en schattingen zijn gemaakt,
hetgeen tot enige voorzichtigheid noopt, bieden deze gegevens het meest volledige internatio-
naal-vergelijkende beeld dat op dit moment van de volume-ontwikkeling geschetst kan wor-
den. Eén van de beperkingen is dat uitsluitend gekeken is naar regelingen met een wettelijke
basis, waarbij het er niet toe doet of deze door de overheid of door anderen worden uitgevoerd.
Voor Nederland impliceert dit bijvoorbeeld dat de VUT-regelingen buiten beschouwing blijven
(omdat deze niet bij wet zijn vastgelegd), terwijl de sinds 1996 geprivatiseerde ziektewetuitke-
ringen wel worden meegeteld (omdat deze via de Wulbz wel zijn gecodificeerd). Ook de kin-
derbijslagregelingen blijven buiten beschouwing, omdat in de NEI-studie uitsluitend is geke-
ken naar overdrachten die verband houden met inkomensverlies. Verder zijn de gegevens
slechts beschikbaar voor een aantal landen, waarvan hier Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk, Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië33, Spanje en de Verenigde Staten worden
geanalyseerd.34

Figuur 10.5 toont voor deze negen landen de ontwikkeling sinds 1980 van het aantal volledige
uitkeringsjaren voor een aantal afzonderlijke regelingen, het totaal, en de uitkeringen aan niet-
gepensioneerden. Per land zijn de relatieve getallen (bijvoorbeeld het volume als aandeel van
de bevolking van 15 jaar en ouder) afgebeeld.35
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Figuur 10.5a Relatieve volume-ontwikkeling in negen landen, naar risico (1980-1997)
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Figuur 10.5a (vervolg) Relatieve volume-ontwikkeling in negen landen, naar risico (1980-1997)
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Figuur 10.5b Relatieve volume-ontwikkeling in negen landen, naar risico en totaal (1980-1997)
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Figuur 10.5b (vervolg) Relatieve volume-ontwikkeling in negen landen, naar risico en totaal (1980-1997)
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Bij de ouderdomspensioenen ligt het groeitempo in de periode 1980-1997 het hoogst in Spanje
(gemiddeld +2,9% per jaar), Frankrijk (+2,6%) en de Verenigde Staten (+2,5%). Nederland
komt iets lager uit (+1,7%), maar ruim boven de landen met het traagste groeitempo,
Denemarken en – tot 1992 – Duitsland (+0,2%). 
In 1980 was – rekening houdend met de bevolkingsomvang – er sprake van vier landengroepen.
Het aandeel van de bevolking met een ouderdomspensioen is daarbij het hoogst in België,
Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland (20 à 21%). Denemarken en Frankrijk vormen een
tweede groep (17%), Nederland en Spanje een derde (15%). De Verenigde Staten komen het
laagst uit (12%), mede doordat niet alle mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd (uitslui-
tend) van een ouderdomspensioen leven (er zijn ook vrij veel ontvangers van nabestaanden-,
arbeidsongeschiktheids- en bijstandsuitkeringen).
Door de gestage en sterke toename van het aantal mensen boven de pensioenleeftijd is
Frankrijk aan het eind van de jaren negentig toegetreden tot de eerste groep, waar 22% van de
bevolking een ouderdomspensioen ontvangt. Duitsland valt daar juist uit weg: reeds in de
jaren tachtig was de groei veel minder sterk dan in de overige landen in de kopgroep, en de
relatieve ontgrijzing door de Duitse eenwording – vanaf 1992 in de cijfers verwerkt – heeft
een verdere daling bewerkstelligd. De laatste jaren loopt het aandeel van de ouderdoms-
pensioenen in Duitsland weer iets op, tot ongeveer 20% in 1997. Op enige afstand volgt
Spanje (18%), dat door het hoge groeitempo de afgelopen twintig jaar Nederland en Dene-
marken is gepasseerd. Die twee landen zijn elkaar juist genaderd (16 à 17%). In Nederland
loopt het aandeel ouderdomspensioenen vanaf 1984 gestaag op, terwijl in Denemarken een
systeemwijziging in 1983 een forse daling bewerkstelligde, hetgeen werd gevolgd door een
matige groei in de jaren tachtig en een licht dalende tendens vanaf 1993. De Verenigde Staten,
tenslotte, tellen in 1997 ondanks een sterke groei relatief nog steeds de minste ouderdomspen-
sioenen (14%). Doordat ook Nederland en Spanje hoge groeicijfers kenden is de kloof ten
opzichte van de overige landen niet veel kleiner geworden.
Omdat in alle landen in beginsel iedere burger voor een ouderdomspensioen in aanmerking
komt, weerspiegelen de verschillen in de relatieve niveau's in de eerste plaats de mate van ver-
grijzing van de bevolking, zoals geschetst in hoofdstuk 2 (tabel 2.5). Er ontstaan echter afwij-
kingen ten opzichte van het aandeel van de 65-plussers in de bevolking, doordat de pensione-
ringsleeftijd niet overal gelijk is. In Frankrijk is het aandeel van de ouderdomspensioenen
beduidend groter, omdat de pensioneringsleeftijd 60 jaar is. Dit is ook een belangrijke verkla-
ring voor de sterke stijging: de ontwikkeling van het aantal 60-65-jarigen werkt volledig door
in het aantal ouderdomspensioenen. Omdat de demografische verwachting voor Frankrijk in
dit opzicht niet zeer gunstig is, is het niet verwonderlijk dat de ouderdomsregeling ter discus-
sie staat.
In minder extreme mate heeft de pensioneringsleeftijd een opwaartse invloed op het aantal
pensioenen in Duitsland, Groot-Brittannië en België, waar vrouwen eerder met pensioen gaan
(60 of 61 jaar; in België wordt dit de komende jaren geleidelijk verhoogd). In Denemarken
wordt het aantal ouderdomspensioenen verhoudingsgewijs juist gedrukt, doordat daar een 
pensioneringsleeftijd van 67 jaar geldt.36

Uit de demografische voorspellingen in hoofdstuk 2 kan worden afgeleid dat het aandeel van
de mensen met een pensioenuitkering in de bevolking sterk zal toenemen in Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Als de huidige pensioenleeftijden blijven gelden, neemt het percentage
ouderdomspensioenen op de bevolking van vijftien jaar en ouder in deze landen tot 2020 met
ongeveer zes procentpunten toe. Ook Zweden kent naar verwachting een vrij grote stijging
(ruim 5 procentpunten), terwijl alle andere landen, inclusief de Verenigde Staten, waarschijn-
lijk een lagere groei zullen doormaken (+ 3,5 à 3,9 procentpunten). Door deze ontwikkeling
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zal Frankrijk de huidige kopgroep aan gaan voeren, en zal ook Duitsland weer tot de landen
met het hoogste percentage ouderdomspensioenen gaan behoren. Nederland zal in 2020 ver-
moedelijk samen met Spanje een tweede groep vormen, met relatief iets meer ouderdoms-
pensioenen dan Denemarken en beduidend meer dan de Verenigde Staten. 

Duitsland heeft absoluut bezien de meeste nabestaandenuitkeringen: in 1997 waren het er 
1,8 miljoen, meer dan de bevolkingsrijkere Verenigde Staten. Opmerkelijk is ook het hoge
aantal uitkeringen van dit type in België: 430.000, bijna evenveel als Spanje dat viermaal
zoveel inwoners heeft. Dit land telt op zijn beurt weer meer ontvangers van een nabestaanden-
uitkering dan twee grotere landen, Frankrijk en Groot-Brittannië.
Gerelateerd aan de omvang van de potentiële beroepsbevolking is het percentage nabestaanden-
uitkeringen in België veruit het hoogst: één op de zestien niet-gepensioneerden ontvangt een
uitkering vanwege het overlijden van de partner. In de loop der jaren is het relatieve volume
wel iets gedaald. Ook in Duitsland is het percentage relatief hoog, maar het bedraagt slechts
de helft van dat in België. Doordat het relatieve volume in Duitsland tussen 1980 en 1997
tamelijk stabiel is, worden de verschillen tussen de twee landen kleiner. 
In de overige landen heeft minder dan 2% van de beroepsbevolking een nabestaandenuitkering;
in Denemarken bestaat sinds 1984 zelfs geen afzonderlijke regeling meer. Het relatieve niveau
in Spanje en Nederland is over de gehele periode bezien vrij stabiel, terwijl er in de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië en Zweden sprake is van een marginalisering naar het zeer lage
niveau van Frankrijk.37 In die drie landen neemt het aantal ontvangers ook in absolute zin af,
met (ruim) eenderde.
Een aantal trendbreuken is zichtbaar. De Duitse eenwording leidt tot een toename van het aan-
tal, maar tot een daling van de kans op het ontvangen van een nabestaandenuitkering. In
Zweden is de duur van de nabestaandenuitkering in 1997 gehalveerd tot een aanpassings-
pensioen van maximaal zes maanden38, hetgeen tot een scherpe vermindering van het aantal
uitkeringsjaren heeft geleid. In Nederland leidt de toekenning van uitkeringsrechten aan
weduwnaars in 1989 tot een stijging, die echter weer teniet wordt gedaan door de invoering
van de herziene ANW. 
Per saldo lijkt het erop dat de nabestaandenuitkering in de meeste landen in de toekomst een
aflopende zaak zal zijn. Dat geldt ook voor Nederland, gezien de geraamde effecten bij de
invoering van de ANW (SCP 1996: 158). Naar verwachting zal de nabestaandenregeling
alleen in België, en in mindere mate in Duitsland en Spanje, nog een substantiële omvang
hebben.

Het absolute volume van de ziektewetuitkeringen fluctueert in de meeste landen met de econo-
mische ontwikkeling, terwijl het relatieve patroon (zie figuur 10.5) gelijkmatiger is. De abso-
lute dieptepunten liggen veelal in de perioden 1981-84 en 1991-94, als het aantal ziekmeldin-
gen door het geringere aantal werkenden daalt. Er zijn echter uitzonderingen op dit patroon.39

Ten aanzien van de relatieve verzuimcijfers vinden Einerhand et al. (1995) in een meer gede-
tailleerde studie naar zes van de hier onderzochte landen in de periode 1980-1990 hetzelfde
beeld: een daling van het ziekteverzuim in de eerste helft van de jaren tachtig, gevolgd door
een toename in de tweede helft. De grote fluctuaties in Denemarken schrijven deze auteurs toe
aan systeemveranderingen. 
In de jaren negentig is het relatieve ziekteverzuim – uitgedrukt in het aantal arbeidsjaren bene-
den de pensioenleeftijd – in veel landen stabiel of licht dalend. In Nederland en Zweden is,
mede door systeemveranderingen, het ziekteverzuim wat sterker gedaald, terwijl Duitsland en
Denemarken oplopende verzuimcijfers hebben. In 1997 is het relatieve ziekteverzuim het
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hoogst in Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland (5 à 7%). Voorheen behoorde
Duitsland niet tot de landen met het hoogste ziekteverzuim, maar door de gestage toename na
de eenwording is dit land in de jaren negentig wel tot de kopgroep gaan behoren. Het dalende
verzuim in Zweden en Nederland heeft in de kopgroep tot enige convergentie geleid. Bij
Nederland past de kanttekening dat – anders dan in de meeste landen – de uitkeringen in 
verband met moederschap bij de ziektewetuitkeringen zijn opgeteld.40

In Frankrijk en de Verenigde Staten is het relatieve ziekteverzuim in 1997 bijna de helft lager
dan in de kopgroep (ruim 3% van het aantal arbeidsjaren), en in België en Groot-Brittannië41

zelfs tweederde (iets minder dan 2%). Het ziekteverzuimcijfer voor Spanje is het laagst, maar
dat komt voor een deel door databeperkingen waarvoor wellicht niet voldoende is gecorrigeerd.42

Het aantal uitkeringsjaren wegens arbeidsongeschiktheid nam in Nederland in absolute zin toe
van 608.000 in 1980 tot 805.000 in 1992/1993, waarna een lichte daling inzette (vergelijk
paragraaf 10.2). De toename in de periode 1980-1993 bedroeg derhalve 33%. Het Nederlandse
groeitempo is daarmee hoog, maar niet extreem. In dezelfde periode verdubbelde het aantal
uitkeringen in Groot-Brittannië ruimschoots (+216%), terwijl ook Denemarken (+55%) en
Spanje (+39%) hogere groeicijfers kenden. Het hoge groeitempo van Groot-Brittannië is ook
elders geconstateerd. Lonsdale (1993) en Einerhand et al. (1995) merken op dat dit niet zozeer
kan worden toegeschreven aan een toename van de instroom, maar eerder aan een toename
van de gemiddelde uitkeringsduur en een stagnerend uitstroompercentage. Ook wordt wel
gewezen op het groeiende belang van niet-medische factoren bij de vaststelling van de mate
van arbeidsongeschiktheid (leeftijd, vaardigheden, opleiding), die met name in de jaren tachtig
via de jurisprudentie ('case law') is binnengeslopen. 
In Denemarken wordt de stijging voor een deel veroorzaakt doordat de regeling waarmee het
arbeidsongeschiktheidsrisico gedekt wordt, het 'Fortidspension', ook kan worden benut door
sommige groepen nabestaanden (sinds 1984) en door 50-67-jarigen die om sociale of medische
redenen niet meer kunnen werken. De toename in Spanje ontstaat ondanks een eenmalige sterke
reductie in 1986.
Als wordt gekeken naar de totale periode 1980-1997 is de groei in Nederland nog minder
extreem. Terwijl het aantal uitkeringen hier te lande (evenals in Groot-Brittannië en Zweden)
in de jaren negentig afnam, steeg het in de meeste andere landen. Over de hele periode bezien
is de groei in Nederland 23%, minder dan in de Verenigde Staten (+29%), waar het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de jaren negentig sterk opliep. Vanaf 1980 gerekend is
de groei in België, Frankrijk en Duitsland geringer geweest dan in Nederland. De ontwikkeling
van het absolute aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in Duitsland is daarbij opmerkelijk:
als enige land heeft het een langdurige periode (1985-1991) met afnemende volumina gekend,
maar na de eenwording is er weer sprake van een stijgende tendens. Ook Einerhand et al.
(1995: 79-90) wijzen op de uitzonderlijke positie van Duitsland. Zij vinden in de periode
1983-1990 in Duitsland een "scherpe en consistente daling", die contrasteert met de gematigde
ontwikkelingen in vier andere landen en de sterke toename in Groot-Brittannië. De afname
wordt toegeschreven aan het aanscherpen van de toekenningsvoorwaarden in Duitsland, met
name de invoering van de eis dat een arbeidsongeschikte in de laatste vijf jaar tenminste drie
jaar moest hebben gewerkt.
Uit figuur 10.5 blijkt dat Nederland, ondanks de veranderingen in de jaren negentig, nog
steeds het land met verhoudingsgewijs het grootste aantal arbeidsongeschikten is. Daarbij past
overigens de kanttekening dat een deel van deze groep in andere landen in de werkloosheids-
of bijstandsuitkeringen wordt ondergebracht. In de relatieve cijfers is het volume gerelateerd
aan het aantal arbeidsjaren, waarop het kortdurend ziekteverzuim en zwangerschaps- en 
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bevallingsverlof in mindering is gebracht. De figuur maakt duidelijk dat Groot-Brittannië en
(in mindere mate) Spanje en Denemarken hun sterke groei vanuit een veel lagere 'baserate'
dan Nederland hebben doorgemaakt. In 1980 was het arbeidsongeschiktheidsvolume per
arbeidsjaar in Groot-Brittannië ruim 4%, tegenover ruim 13% in Nederland. Gedurende de
gehele periode bleef het volume in Nederland duidelijk hoger dan dat van alle andere landen.
In de jaren negentig is er wel sprake van enige convergentie – ook omdat het relatieve volume
in Zweden aan het begin van de jaren negentig sterk toenam –, maar in 1997 was het arbeids-
ongeschiktheidsrisico in Nederland nog steeds het hoogst (14,1%). Na Zweden (12,2%) volgt
een landengroep die uit Frankrijk, Denemarken, Spanje en Groot-Brittannië bestaat (9,4 à
10,6%). Het aandeel arbeidsongeschikten is in de Verenigde Staten en Duitsland nog iets lager
(7,4 à 8,1%), en in België (6,6%) verhoudingsgewijs het kleinst.

Zoals men mag verwachten, varieert het absolute aantal werkloosheidsuitkeringen veelal met
de economische conjunctuur. De pieken ten tijde van de recessies aan het begin van de jaren
tachtig en negentig, gevolgd door een dalend aantal als de economie weer aantrekt, doen zich
duidelijk voor in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. Ook Denemarken en
Zweden voldoen redelijk aan dit patroon – hoewel in Denemarken het volume reeds vanaf
1987, toen het economische tij nog gunstig was, begon op te lopen, en in de Zweedse cijfers
de daling in de tweede helft van de jaren negentig zeer beperkt is. De overige landen op het
continent vertonen echter tekenen van hysterese43: het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt
ten tijde van een economische recessie, maar neemt bij een opgaande conjunctuur niet of
nauwelijks af. Dit is het duidelijkst in Duitsland, waar het aantal werkloosheidsuitkeringen in
de jaren negentig overigens niet alleen door de recessie, maar ook vanwege de eenwording
sterk oploopt. Het aantal uitkeringsjaren in 1997 (ruim 4 miljoen) is in Duitsland bijna twee-
maal zo groot als in de Verenigde Staten, terwijl de potentiële beroepsbevolking driemaal zo
klein is. Maar ook in België en Frankrijk loopt de werkloosheid na de recessies van het begin
van de jaren tachtig en negentig nauwelijks terug. In Spanje is vanaf 1994 wel duidelijk sprake
van een afname. 
Uit de relatieve cijfers in figuur 10.5 – waar de volumina worden uitgedrukt als fractie van het
aantal arbeidsjaren beneden de pensioenleeftijd, minus ziektewet- en moederschapsuitkeringen
– blijkt dat het aandeel werkloosheidsuitkeringen in België in alle jaren het hoogst is (24,1%).
De verklaring hiervoor is dat de uitkeringsduur in beginsel niet beperkt is, en het gegeven dat
de voortijdige uittreding van oudere werknemers (brugpensioenen) in de werkloosheidsregeling
is ondergebracht. Het niveau van de Belgische uitkering is overigens relatief laag (60% van
het brutoloon in het eerste werkloosheidsjaar, 42% vanaf het tweede jaar), waardoor dit het
bijstandsniveau veelal niet overschrijdt.
In de overige landen waar sprake is van hysterese, wordt het werkloosheidsaandeel in de loop
der tijd ten opzichte van de andere landen steeds ongunstiger. Duitsland en Frankrijk gaan van
een laag initieel niveau in 1980 over tot de subtop in 1997, met 10,3 à 13,7% werkloosheids-
uitkeringen op ieder arbeidsjaar. Spanje behoort ook tot deze groep, maar komt door de gun-
stige ontwikkeling na 1993 beter uit dan aan het begin van de jaren negentig. Zweden heeft
een spectaculaire verandering doorgemaakt: het aandeel werkloosheidsuitkeringen was in dit
land in 1980 het laagst (1,8%), maar door de sterke toename in de jaren negentig is het relatieve
volume vergelijkbaar geworden met dat van de eerdergenoemde landen in de subtop (10,5%).
In Denemarken en Nederland – waar het gaat om WW-, WWV- en RWW-uitkeringen – is het
aandeel werkloosheidsuitkeringen in 1997 verhoudingsgewijs iets lager (7,4 à 8,6%), terwijl
de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het laagst uitkomen (1 à 2%).
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Het aantal bijstandsuitkeringen is in de meeste landen niet erg conjunctuurgevoelig. Groot-
Brittannië is een uitzondering: in dit land is wel een golfpatroon zichtbaar, hoewel de stijging
in slechte jaren doorgaans de daling in de goede jaren overtreft. Eardley et al. (1996: 388) 
wijzen erop dat sinds de 'Social security act' van 1986 het belang van de middelgetoetste
sociale bijstand in Groot-Brittannië sterk is toegenomen, met "(...) social assistance becoming
a mass scheme instead of a residual safety net". Dit blijkt ook uit de volume-ontwikkeling: het
absolute aantal bijstandsuitkeringen (3,6 miljoen) is in Groot-Brittannië in 1997 bijna even
groot als in de veel bevolkingsrijkere Verenigde Staten. In de overige landen groeit het aantal
uitkeringen meestal gestaag, met uitzondering van Denemarken en de Verenigde Staten, waar
zich een zwakke conjunctuurgolf voordoet. De geringe conjunctuurgevoeligheid duidt erop dat
in de meeste landen vooral niet-werkloosheidsrisico's – zoals behoeftigheid na echtscheiding –
via de bijstand worden gedekt. Frankrijk en Spanje introduceerden in de loop van de jaren
tachtig een bijstandsregeling; in Frankrijk was daarna sprake van een continue groei, in Spanje
dalen de volumina vanaf 1992.
Uit de relatieve cijfers blijkt dat de bijstandsregeling in de meeste landen een vrij beperkte
functie heeft.44 In België, de VS, Duitsland, Zweden en Spanje ontving in 1997 ongeveer twee
procent van de niet-gepensioneerde bevolking een bijstandsuitkering. Dat cijfer gold ook voor
Frankrijk, met de kanttekening dat de omvangrijke aanvullende bijstandsuitkeringen (onder
meer voor ouderen, gehandicapten en weduwen) in de volumecijfers buiten beschouwing zijn
gelaten. In Nederland lag het relatieve volume naar internationale maatstaven in het midden
van de jaren tachtig beduidend hoger (ruim 5%). Daarna is er sprake van een gestage afname,
tot iets minder dan 4% van de bevolking op het laatste meetpunt. In Denemarken schommelt
het aandeel rond de 7%, terwijl Groot-Brittannië sinds het begin van de jaren negentig veruit
het hoogste aandeel bijstandsontvangers heeft (10%). Het lage aandeel van de werkloosheids-
uitkeringen in dit land hangt voor een deel samen met de hoge bijstandsafhankelijkheid. 

Bij het totale aantal uitkeringsjaren spant België over de gehele periode bezien de kroon,
afgemeten aan de relatieve cijfers. Vijf landen zijn in de loop der tijd naar elkaar toe gegroeid
en vormen in 1997 een cluster waarin de uitkeringsafhankelijkheid vrij dicht bij elkaar ligt:
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië. Nederland volgt op enige
afstand, vooral door de gematigde volumegroei in de jaren negentig. Spanje en de Verenigde
Staten vormen een vierde cluster, met de laagste uitkeringsafhankelijkheid. Vooral aan het
begin van de jaren tachtig is de kloof tussen de uitkeringsafhankelijkheid in de Verenigde
Staten en de West- en Noord-Europese landen breder geworden.
De relatieve ontwikkeling in de uitkeringen beneden de pensioenleeftijd vertoont een iets
ander beeld. België en Denemarken hebben het grootste aandeel uitkeringen, gevolgd door
Duitsland, dat sinds de eenwording een sterke groei heeft doorgemaakt. Van de overige landen
had Nederland in de eerste helft van de jaren tachtig verhoudingsgewijs de meeste uitkeringen.
Door de vrij stabiele ontwikkeling daarna is ons land in 1997 onderaan beland in deze groep,
die verder uit Zweden, Frankrijk en Groot-Brittannië bestaat. Tenslotte blijkt ook bij de niet-
pensioenontvangers het aandeel uitkeringsontvangers in de Verenigde Staten en Spanje het
kleinst.

In figuur 10.6 is de opbouw van het aandeel inactieven voor één jaar, 1997, gedetailleerd
weergegeven. De landen zijn gerangschikt op grond van het totale aantal uitkeringsjaren in de
bevolking (het eindpunt van de desbetreffende tijdreeks in figuur 10.5b). Hier kunnen vier
conclusies aan verbonden worden:
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1. Pensioenuitkeringen wegen overal het zwaarst. In de meeste landen maken zij ongeveer de
helft van het totale aantal uitkeringsjaren uit. Dat betekent dat in landen met een relatief
geringe mate van vergrijzing, zoals Nederland en de Verenigde Staten, het totale aantal uit-
keringsjaren wordt gedrukt. Het geringe aandeel uitkeringsjaren in Nederland (32,5%;
slechts in Spanje en de Verenigde Staten is dit lager) moet vooral aan de afwijkende bevol-
kingsopbouw worden toegeschreven. Voor het aandeel uitkeringen beneden de pensioen-
leeftijd scoort Nederland niet meer dan gemiddeld: 15,8%, vergelijkbaar met Frankrijk,
Zweden en Groot-Brittannië, maar nog wel onder het niveau van Denemarken, België en
Duitsland.

2. De pensioenleeftijd is een belangrijk systeemkenmerk. Als het moment van pensionering
eerder valt, wordt het uitkeringsvolume beneden de pensioenleeftijd gedrukt, en vice versa.
Deze variant op de wet van de communicerende vaten kan het best worden geïllustreerd
aan de hand van Frankrijk en Denemarken. Het aandeel van de uitkeringsjaren op de bevol-
king van vijftien jaar en ouder is in beide landen even groot (39,2%). Echter, in Frankrijk,
waar de pensioenleeftijd op 60 jaar ligt, gaat dit voor een groot deel in de pensioenuitkerin-
gen zitten (22,2%), waardoor het aandeel van de niet-pensioenuitkeringen relatief laag
wordt (15,0%). In Denemarken gaat men op 67-jarige leeftijd met pensioen en gebeurt het
omgekeerde: weinig pensioenuitkeringen (16,3%), waardoor veel uitkeringen beneden de
pensioengerechtigde leeftijd (22,8%).

3. Bij de uitkeringsafhankelijkheid beneden de pensioenleeftijd moet men alle risico's in ogen-
schouw nemen. Op basis van één type regeling kan al te snel de indruk ontstaan, dat een
land er relatief goed of slecht voorstaat. Enkele opmerkelijke voorbeelden:
- Nederland is 'kampioen' arbeidsongeschiktheid, maar als de ziektewet- en moederschaps-

uitkeringen worden meegeteld, komen Denemarken en Zweden relatief hoger uit. Ook 
zijn in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsregelingen de uitkeringen aan jong-
gehandicapten opgenomen (Wajong), die elders veelal een bijstandsuitkering ontvangen 
(zie SZW 2000);

- België heeft weinig uitkeringsjaren wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, maar telt 
zeer veel werkloosheids- en nabestaandenuitkeringen, waardoor de totale uitkerings-
afhankelijkheid beneden de pensioenleeftijd het hoogst van alle landen is.

- Groot-Brittannië heeft weinig werkloosheidsuitkeringen en scoort gematigd op ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Door het zeer grote aandeel van de bijstandsuitkeringen is het 
totale volume beneden de pensioenleeftijd echter toch gemiddeld.

- Duitsland heeft bij geen van de uitkeringstypen het hoogste relatieve volume, maar kent 
bij veel regelingen wel een tamelijk hoge uitkeringsafhankelijkheid (vooral ten aanzien 
van nabestaanden, ziekte en werkloosheid). Daardoor is het totale volume beneden de 
pensioenleeftijd toch aan de hoge kant, iets onder het niveau van België en Denemarken.

- De Verenigde Staten en Spanje hebben een geringe afhankelijkheid beneden de pensioen-
leeftijd, maar niet over de gehele linie. De VS behoort bij de ziekte-, arbeidsongeschikt-
heids- en bijstandsregelingen tot de middenmoot (of iets daaronder), terwijl het aandeel 
werkloosheidsuitkeringen in Spanje vrij hoog is.

4. Een vergelijking uitsluitend in termen van het uitkeringsvolume kan misleidend zijn, indien
de mensen zonder loon of uitkering buiten beschouwingen worden gelaten. Zo lijkt op basis
van de relatieve volumina België veel slechter te presteren dan Nederland (43% versus
33%; zowel het aandeel van de ouderdomspensioenen als van de overige uitkeringen is in
België groter). Echter, het aandeel werkenden is in België en Nederland vergelijkbaar: 
42% op de totale bevolking van vijftien jaar en ouder. Dat duidt erop dat er in Nederland
een aanzienlijke restgroep beneden de pensioenleeftijd is, die geen loon of uitkering ont-
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vangt. Dit zijn vooral huisvrouwen en studerenden, en ontvangers van een uitkering die niet
bij wet geregeld is (zoals de Nederlandse VUT). Blijkens figuur 10.6 omvat deze categorie
in Nederland 26%, in België slechts 15% van de bevolking van vijftien jaar en ouder. In
Spanje gaat het lage aandeel uitkeringen (29%, vooral pensioenuitkeringen) samen met
weinig werkenden (37%) en de grootste afhankelijke restgroep zonder loon of uitkering
(35%). Denemarken is hiervan het spiegelbeeld. Dit land heeft niet alleen een hoog aandeel
uitkeringen (39%), maar relatief ook van alle onderzochte landen de meeste werkenden
(50%). De restgroep zonder loon of uitkering maakt in Denemarken slechts 11% van de
bevolking boven de vijftien jaar uit. Arents et al. (1999: 37-38) concluderen dan ook: "The
relative favourable benefit dependency ratio in both the Netherlands and Spain masks a
large group of dependent persons". En voor landen als België en Denemarken merken zij
op: "Although a lot of people under 65 receive an income-replacing benefit, there are very
few people who are income-dependent but receive no benefit".

Figuur 10.6 Uitkeringsjaren naar type, en niet-gepensioneerden zonder loon/uitkering, per hoofd van de bevolking van 
15 jaar en ouder (1997)

Bron: Arents et al. (1999) SCP-bewerking

De cijfers overziend kan allereerst worden vastgesteld dat er bij de hier onderzochte EU-landen
geen sprake is van een eenduidige convergentie of divergentie in het uitkeringsvolume. Bij het
totaal van de uitkeringen daalt de variatiecoëfficiënt tussen 1980 en 1997 licht, van 0,15 tot
0,12, hetgeen dus op een zekere convergentie duidt. Het grootste deel van deze afname is een
gevolg van het groeiende relatieve uitkeringsvolume in Spanje; als dit land buiten beschou-
wing wordt gelaten, neemt de variatiecoëfficiënt in de onderzochte periode met slechts 0,01 af.
Bij de ouderdomspensioenen, die in het totale volume zwaar wegen, daalt de variatiecoëfficiënt
traag maar gestaag: van ruim 0,14 naar 0,12. Bij de uitkeringen beneden de pensioengerechtigde
leeftijd fluctueert de coëfficiënt; over de gehele periode bezien is er sprake van een daling van
0,28 naar 0,24. Dit beeld is een gevolg van tegengestelde ontwikkelingen bij de afzonderlijke
regelingen:
- in de arbeidsongeschiktheidsregelingen neemt de variatie tussen de Europese landen af,

vooral door de dalingen in Nederland en Zweden in de jaren negentig;
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- bij de nabestaandenpensioenen worden de tegenstellingen juist groter, doordat in een aantal
landen het volume sterk daalt (met name in Groot-Brittannië en Zweden);

- voor de regelingen voor ziekte, werkloosheid en bijstand fluctueert de variatiecoëfficiënt
vrij sterk: de ziekteregeling heeft een anticyclisch patroon, en in tijden van recessie zijn de
verschillen groter; bij de werkloosheidsregeling vergroot de sterke toename in België aan-
vankelijk de variatie; en de tegenstellingen bij de bijstandsuitkering worden vooral door de
volume-ontwikkeling in Groot-Brittannië beïnvloed.

Verder blijkt – evenals eerder voor de uitgaven werd geconstateerd – het verband van het uit-
keringsvolume met het type verzorgingsstaat vrij zwak. Dat komt allereerst door het grote
gewicht van de ouderdomspensioenen in het totale volume. In alle onderzochte landen heeft
(vrijwel) iedere ingezetene boven een bepaalde leeftijd recht op een dergelijke uitkering, en dit
onderdeel van het volume hangt dan ook eerder samen met de mate van vergrijzing en de gel-
dende pensioenleeftijd, dan met het type verzorgingsstaat. 
Maar ook bij de uitkeringen onder de pensioenleeftijd stemmen de verschillen tussen de landen
niet overeen met de verwachting van Esping-Andersen (1990, 1999). In zijn ideaaltypische
omschrijving zouden de sociaal-democratische landen (Zweden en Denemarken) hun hoge en
goedtoegankelijke uitkeringen slechts kunnen bekostigen bij een laag volume – verwezenlijkt
door een actief arbeidsmarktbeleid – en een hoge arbeidsparticipatie. De corporatistische staten
(België, Duitsland en Frankrijk, met Spanje als 'mediterrane' variant) zouden gekenmerkt wor-
den door een hoog maar selectief volume, ruimhartige uitkeringen en een verhoudingsgewijs
lage arbeidsdeelname. Nederland zou zich als hybride hiertussen moeten bevinden, terwijl de
liberale staten (Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) een gering volume zouden moet
paren aan lage uitkeringsniveaus en een vrij hoge arbeidsparticipatie. Overigens stoelt Esping-
Andersen's typologie op veel meer kenmerken dan het volume, de hoogte van de uitkering en
de arbeidsdeelname, waardoor hier sprake is van een zeer beperkte toets (zie paragraaf 10.4.4).
In de afzonderlijke regelingen is het veronderstelde patroon slechts ten dele herkenbaar. Zo
spoort het grote volume van de nabestaandenuitkering in België, Duitsland en Spanje met de
theoretische verwachting, evenals het lage aandeel van deze uitkeringen in Zweden (in
Denemarken komt de regeling zelfs niet voor). Echter, het lage volume van de nabestaanden-
uitkering in Frankrijk spoort weer niet met de theoretische veronderstellingen. Bij de regelingen
voor ziekte, moederschap en arbeidsongeschiktheid is het beeld zelfs omgekeerd aan de ver-
wachting: het totale volume van deze regelingen is in de twee sociaal-democratische landen
relatief het hoogst, beduidend boven het niveau van de corporatistische staten.

Ook bij het totaal van de uitkeringen onder de pensioenleeftijd komen de uitkomsten niet met
de verwachting overeen. Tabel 10.8 bevat een overzicht van de rangschikking van de landen in
verschillende verzorgingsstaat-typen, waarbij ook de ordening in termen van uitkeringsniveaus
en arbeidsdeelname is weergegeven. In de sociaal-democratische landen had Denemarken in
1997, zoals theoretisch verwacht, een hoge arbeidsdeelname (echter minder dan de Verenigde
Staten45) en een hoog uitkeringsniveau. Het omvangrijke uitkeringsvolume beneden de (hoge)
pensioenleeftijd is echter in strijd met de theorie. Zweden voldoet uitsluitend bij het uitkerings-
niveau aan de theoretische verwachting. Het uitkeringsvolume is eerder middelmatig dan laag,
hetgeen niet volledig kan worden verklaard door de sterke toename aan het begin van de jaren
negentig: ook tien jaar eerder was het volume in Zweden reeds middelmatig. De arbeidsdeel-
name is in 1997 redelijk, maar niet zo hoog als verwacht. Dit heeft wel te maken met de
ongunstige werkgelegenheidsontwikkeling in de jaren negentig.
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Tabel 10.8 Volume, niveau en arbeidsparticipatie: theoretische verwachting en uitkomsten, 1997
theoretische verwachting                                uitkomsten

arbeids- arbeids-
volume niveau deelname volume niveaua deelname

land (naar type verzorgingsstaat)
sociaal-democratisch:
Zweden – ++ ++ o ++ o/+
Denemarken – ++ ++ ++ ++ +

hybride:
Nederland o +/++ o o ++ –

corporatistisch:
België + + – ++ + o
Duitsland + + – + + o/+
Frankrijk + + – o + o
Spanje + + – – o – –

liberaal:
Groot-Brittannië/VK – – + o + +
Verenigde Staten – – + – – ++
a Op basis van het gemiddelde van de rangscores bij de hoogte van de bijstandsuitkering en de nettovervangingsratio's 

(initieel en na 5 jaar werkloosheid).

In de corporatistische landen biedt het uitkeringsvolume geen consistent beeld: zeer veel uit-
keringen in België, wat minder in Duitsland, een middelmatig niveau in Frankrijk (maar hier
wordt het 'gedrukt' door de pensioenleeftijd van 60 jaar), en een laag percentage in Spanje. De
veronderstelling ten aanzien van het redelijke niveau van de uitkeringen – iets onder dat van
de sociaal-democratische landen – wordt bevestigd, met uitzondering van Spanje, dat wat
lager uitkomt. De arbeidsdeelname is, ook hier met uitzondering van Spanje, hoger dan ver-
wacht: niet laag, maar middelmatig. 
Van de liberale landen voldoen de Verenigde Staten aan het verwachte patroon, maar in 
Groot-Brittannië liggen zowel het volume als de uitkeringsniveaus hoger dan theoretisch werd
verondersteld.
Nederland, tenslotte, vertoont ongeveer het verwachte hybride patroon, hoewel de uitkerings-
niveaus eerder op sociaal-democratisch niveau liggen en de arbeidsparticipatie nog steeds
lager is dan die van de meeste corporatische staten. 

10.4.4 Uitkomsten van het sociaal-economisch bestel in elf landen
Op een wat hoger abstractieniveau kan ook worden gekeken naar de resultaten van verschil-
lende typen stelsels van sociale zekerheid: verschillen landen in de mate van de bereikte her-
verdeling, ongelijkheid en armoede, en houdt die verband met de uiteenlopende institutionele
structuur. In een recente SCP-studie is dit voor elf landen uitgebreid geanalyseerd (Wildeboer
Schut et al. 2000). Daarbij dient als vertrekpunt de indeling die Esping-Andersen (1990, 1999)
heeft gemaakt in 'welfare state regimes' (zie ook hoofdstuk 3.5). Allereerst is onderzocht of
Esping-Andersen's typologie, die goeddeels een theoretisch karakter heeft, door empirische
gegevens kan worden gestaafd. Voor het begin van de jaren negentig is nagegaan in hoeverre
landen clusteren ten aanzien van een zestigtal kenmerken van het belastingstelsel, de sociale
zekerheid en de arbeidsmarkt. In grote lijnen leverde deze analyse – die dus stoelt op veel
meer indicatoren dan tabel 10.8 – een bevestiging op van de driedeling van Esping-Andersen,
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met enkele uitzonderingen. De geselecteerde Scandinavische landen vormen zoals verwacht
een sociaal-democratische groep met relatief hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen;
een actief arbeidsmarktbeleid dat relatief veel geld kost; een hoge arbeidsdeelname van vrou-
wen, corresponderend met veel werkgelegenheid in de sociale sector; en verhoudingsgewijs
hoge belastingen en premies. De sociaal-democratische landengroep blijkt echter niet homogeen.
Zweden, traditioneel aangemerkt als de exponent van het Noordse model bij uitstek, blijkt in
termen van systeemkenmerken even sociaal-democratisch als Denemarken. Noorwegen is juist
een minder zuiver voorbeeld van de sociaal-democratische verzorgingsstaat. Ten opzichte van
de twee andere Scandinavische landen is de arbeidsparticipatie van vrouwen er iets lager,
wordt er wat minder geld gespendeerd aan arbeidsmarktbeleid, zijn de uitkeringsniveaus 
minder hoog, de lasten wat lager. Bovendien heeft Noorwegen geen verplichte aanvullende
pensioenverzekering, en Zweden en Denemarken wel.
Duitsland, België en Frankrijk vormen een homogeen cluster van corporatistische verzor-
gingsstaten, waar evenals in de sociaal-democratische groep sprake is van een hoog voor-
zieningenniveau. De toekenning van rechten is in de corporatistische landen echter meer selec-
tief. Kenmerkend zijn het verband van uitkeringsrechten met de betaalde premies en de duur
van het arbeidsverleden; de afzonderlijke voorzieningen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals
ambtenaren; de bescherming van het gezin met kinderen, waarbij geen economische zelfstan-
digheid van beide partners wordt nagestreefd; en de lage arbeidsdeelname van vrouwen en
oudere mannen. Tussen de drie corporatistische landen bestaan geen grote verschillen, ze kun-
nen als even zuivere varianten van het ideaaltype worden beschouwd. Ze hebben echter wel
enkele atypische kenmerken. Zo heeft de Belgische werkloosheidsverzekering geen duur-
beperking en een lager uitkeringspercentage dan gebruikelijk in de corporatistische staten. In
Frankrijk is er sprake van omvangrijke bijstandsuitgaven – de aanvullende uitkeringen aan
bepaalde doelgroepen meegerekend – en is de arbeidsdeelname van vrouwen vrij hoog, terwijl
de Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in een aantal opzichten even ruimhartig zijn als
die van de Scandinavische landen.
Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten hebben een duidelijk
andere institutionele structuur. Deze liberale verzorgingsstaten worden in het algemeen geken-
merkt door een veel beperkter voorzieningenpeil en hogere gebruiksdrempels dan de overige
landen. Uitkeringspercentages zijn lager, uitkeringen duren korter, en er is vaker sprake van
'targeting', waarmee de aanspraken worden beperkt tot de meest behoeftigen. Dit laatste komt
vooral tot uiting in strikte middelentoetsen – niet alleen in de bijstand, maar bijvoorbeeld ook
in het collectieve ouderdomspensioen en in de kinderbijslagregeling –, en in de hoge toegangs-
drempel bij arbeidsongeschiktheid die niet door het werk is veroorzaakt. In het liberale verzor-
gingsstaattype wordt weinig geld uitgetrokken voor activerend arbeidsmarktbeleid, en voor-
zieningen voor zorgtaken zijn er vrijwel afwezig. Om de tamelijk karige voorzieningen te
bekostigen is minder geld nodig dan in de beide andere typen, hetgeen deels wordt gecompen-
seerd door hogere private uitgaven (zie tabel 10.7). Ook de liberale groep blijkt niet homogeen.
De Verenigde Staten zijn de liberale verzorgingsstaat bij uitstek, op korte afstand gevolgd door
Australië. Het Verenigd Koninkrijk en Canada staan beduidend verder af van het liberale ideaal-
type. Het VK heeft, afgezien van de bijstand, vrij hoge uitkeringen en redelijke kinderbijslag-
voorzieningen, en Canada kent een goede oudedagsvoorziening voor mensen zonder arbeids-
verleden, een relatief ondergeschikte rol van de middelgetoetste sociale bijstand, een hoge
arbeidsdeelname van vrouwen en tamelijk ruime regelingen voor kinderbijslag en zwanger-
schapsverlof.
Nederland, tenslotte, komt uit de empirische analyse naar voren als een hybride verzorgings-
staat, tussen het sociaal-democratische en het corporatistische type in. Het Nederlandse stelsel
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was aan het begin van de jaren negentig een mengvorm van de universele doelgroep – met
name in de volksverzekeringen –, de ruimhartige uitkeringsvoorwaarden en de hoge financie-
ringslasten van het Noordse model; en van de geringe prikkels tot werk, de beperking van het
arbeidsaanbod van vrouwen en minder productieven, en de bescherming van de verworven
levensstandaard, die kenmerkend zijn voor de corporatistische landen.

Als tweede stap hebben Wildeboer Schut et al. met behulp van microgegevens onderzocht of
de verschillen in de institutionele structuur corresponderen met uiteenlopende resultaten: 
verschillen de verzorgingsstaatregimes in termen van herverdeling, ongelijkheid en armoede?
Er is steeds gekeken naar zowel de verschillen tussen de drie landenclusters, als naar de ver-
schillen tussen landen van hetzelfde type. Bij het laatste is de hypothese steeds dat landen
bepaalde resultaten meer bewerkstelligen naarmate zij zuiverder exponenten van het landen-
type zijn. Zo zou de inkomensongelijkheid binnen de liberale groep op grond van de empirische
landentypologie naar verwachting het grootst zijn in de VS, met Australië op korte afstand, en
Canada en het Verenigd Koninkrijk beduidend minder extreem. Tabel 10.9 geeft een overzicht
van de voornaamste uitkomsten, die betrekking hebben op de situatie rond 1990. De uitkomsten
voor het midden van de jaren negentig zijn niet voor alle landen en indicatoren beschikbaar en
blijven hier daarom buiten beschouwing; overigens blijken de veranderingen die wel gemeten
zijn, beperkt.

Het verschil in de ongelijkheid van het primaire en het besteedbare inkomen is een indicator
voor de mate waarin er in de landen sprake is van herverdeling van inkomen. Tabel 10.9 toont
het procentuele verschil in de waarden van een veelgebruikte ongelijkheidsmaatstaf, de
Ginicoëfficiënt. De herverdeling door belastingen en sociale zekerheid is, zoals verwacht, het
kleinst in twee liberale verzorgingsstaten, de Verenigde Staten en Australië (28 à 29%). Voor
het overige is het beeld echter diffuus. De herverdeling is het grootst in twee corporatistische
en een sociaal-democratische verzorgingsstaat: België (46%), Duitsland (42%) en Zweden
(42%). Tussen de sociaal-democratische en corporatistische landen bestaat geen systematisch
onderscheid, en ook Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada behoren tot dezelfde brede
groep. Hoewel er tussen de landen wel verschillen bestaan ten aanzien van de gemiddelde las-
tendruk en de progressiviteit van belastingen, blijkt het effect daarvan bij nadere analyse in het
niet te vallen bij de herverdelende werking die uitgaat van het aantal uitkeringsontvangers.

De ongelijkheid in het besteedbare inkomen is onderzocht op basis van zeven ongelijkheids-
maatstaven; in de tabel is het gemiddelde patroon weergegeven.46 De ongelijkheid is duidelijk
het kleinst in België en Nederland, en het grootst in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk. De overige landen vormen een brede tussengroep, waarbij de sociaal-democrati-
sche landen in het midden liggen. Door de inkomens te standaardiseren – waarbij wordt gecor-
rigeerd voor verschillen in de huishoudensomvang – en toe te kennen aan alle gezinsleden,
verandert de rangschikking vrij sterk. De uitkomsten sporen dan redelijk met de indeling naar
institutionele kenmerken: de ongelijkheid is het laagst in de sociaal-democratische landen
(plus België), in de corporatistische landen (plus Nederland) zijn de inkomenstegenstellingen
wat groter, en de liberale verzorgingsstaten (minus Canada) hebben duidelijk de grootste inko-
mensongelijkheid. Ten opzichte van de ongestandaardiseerde verdeling zijn vooral de sociaal-
democratische landen minder ongelijk geworden. Zonder standaardisatie leidt het hoge percen-
tage alleenstaanden (met relatief lage inkomens) in deze landen tot verhoudingsgewijs grote
inkomenstegenstellingen.
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Bij de sociale welvaart kijkt men niet uitsluitend naar de inkomenstegenstellingen, maar ook
naar het welvaartsniveau dat een verzorgingsstaat bereikt. Het is immers denkbaar dat een
consequent doorgevoerd egaliseringsbeleid ertoe leidt dat iedereen even arm is; of dat een land
dat economische groei tracht te maximaliseren, een hoge gemiddelde welvaart heeft, die echter
gepaard gaat met zeer grote inkomenstegenstellingen. De sociale welvaart is het hoogst in het
land dat het hoogste gemiddelde inkomen bij een aanvaardbaar niveau van ongelijkheid weet
te realiseren. Omdat dit laatste uiteindelijk een normatieve kwestie is, zijn meer indicatoren
voor sociale welvaart berekend. Bij de eerste is uitsluitend gekeken naar de hoogte van het
gemiddelde besteedbare inkomen. Dit is in twee liberale staten, de Verenigde Staten en
Canada, beduidend hoger dan in de overige landen (37 à 40.000 gulden). Het Verenigd
Koninkrijk en Australië combineren grote inkomensverschillen (zie boven) echter met een
gemiddeld inkomensniveau dat niet hoger is dan in de meer genivelleerde sociaal-democratische
en corporatistische verzorgingsstaten. België en Zweden, twee landen met weinig ongelijkheid,
hebben het laagste gemiddelde besteedbare inkomen (25 à 26.000 gulden). Noorwegen, waar
de ongelijkheid vergelijkbaar laag is, komt veel hoger uit (31.000 gulden). Nederland neemt in
de rangschikking de negende plaats in (28.000 gulden).
Bij de tweede variant is het gewicht dat men aan inkomenstegenstellingen hecht uitgedrukt in
een wiskundige restrictie: de mate van ongelijkheidsaversie. De gekozen waarde in de tabel (2)
correspondeert met een gematigd hoge afkeer van inkomensverschillen.47 Gegeven deze res-
trictie is berekend hoeveel lager het inkomensniveau mag zijn om afwezigheid van inkomens-
verschillen te realiseren, zonder dat de sociale welvaart afneemt. De rangordening van landen
verandert hierdoor licht: de egalitaire Scandinavische landen (met name Noorwegen en
Denemarken), België en Nederland klimmen iets, terwijl Australië en het Verenigd Koninkrijk
dalen. Canada, dat nu eerste is, en de Verenigde Staten blijven de ranglijst aanvoeren, hoewel
de verschillen minder groot zijn geworden. Als gekozen wordt voor een nog hogere mate van
ongelijkheidsaversie (4; niet in de tabel), is de sociale welvaart in Noorwegen, Denemarken en
Nederland iets hoger dan in Canada. Door het lage gemiddelde welvaartspeil blijven het relatief
gelijke België en Zweden achter.
De resultaten duiden slechts in beperkte mate op systematische verschillen tussen de verzor-
gingsstaattypen. Als men de mate van ongelijkheid niet belangrijk acht, is de sociale welvaart
het hoogst in twee liberale staten, maar de twee andere liberale landen nemen slechts een mid-
denpositie in. Ook als het gewicht groter is, blijven Canada en de Verenigde Staten in termen
van sociale welvaart goed scoren. Pas bij een nog hogere ongelijkheidsaversie komen de sociaal-
democratische landen boven aan de ranglijst, maar dit geldt niet voor Zweden.

Omdat er geen onomstreden maatstaf bestaat voor het internationaal-vergelijkend vaststellen
van armoede, hebben Wildeboer Schut et al. drie indicatoren gekozen: de relatieve armoede-
grens van de OECD (50% van het gemiddeld besteedbaar inkomen), de beleidsnormen van de
betrokken landen, en het Nederlandse sociaal minimum. Op grond van het eerste criterium is
er sprake van een tweedeling: de liberale verzorgingsstaten hebben veel hogere armoede-
percentages (14 à 27%) dan de overige landen, waarbinnen geen duidelijk onderscheid naar
het type verzorgingsstaat bestaat. Als wordt uitgegaan van 95% van het Nederlandse sociaal
minimum, is de armoede het laagst in Nederland (4%), gevolgd door twee Scandinavische lan-
den. De corporatistische landen nemen de verwachte tussenpositie in, en de armoede is op
basis van deze grens het hoogst in Australië (13%) en het Verenigd Koninkrijk (26%). Toch is
er geen sprake van een duidelijk onderscheid naar de drie typen verzorgingsstaten. Canada en
de Verenigde Staten verstoren het beeld, doordat de armoede, afgemeten aan het Nederlands
sociaal minimum, hier vrij laag is (6 à 9%). Dit is een gevolg van het hoge welvaartspeil in
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deze landen, waardoor de Nederlandse grens betrekkelijk laag ligt – onder de OECD-grens –
wanneer zij op de inkomensverdeling van deze landen wordt geprojecteerd.
De drie typen verzorgingsstaten zijn wel duidelijk zichtbaar als wordt uitgegaan van 95% van
de nationale beleidsgrenzen. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat dit criterium het nauwst
samenhangt met de meer algemene systeemkenmerken. De armoede volgens de eigen grenzen
is vooral in Denemarken en Noorwegen laag (1 à 2%). De corporatistische landen en
Nederland hebben volgens dit criterium iets meer arme huishoudens (4 à 5%), terwijl de libe-
rale landen hoger uitkomen (6 à 12 %). Dat geldt echter niet voor het Verenigd Koninkrijk,
waar de armoede veel lager is dan volgens de andere twee grenzen (4%). De discrepantie is
een gevolg van de lage beleidsnormen in dit land.

De resultaten overziend valt op dat tabel 10.9 geen eenduidige rangordening laat zien, die
overeenstemt met de uiteenlopende institutionele structuur. Van de sociaal-democratische ver-
zorgingsstaten scoort Zweden relatief goed met betrekking tot de inkomensongelijkheid en de
inkomensherverdeling, Denemarken met betrekking tot de armoede en Noorwegen met betrek-
king tot de sociale welvaart. Binnen de groep van corporatistische landen springt België eruit
door de sterk genivelleerde inkomensverdeling en de geringe relatieve armoede. Duitsland
behoort op een aantal aspecten tot de subtop, in het bijzonder ten aanzien van de (ongestan-
daardiseerde) inkomensongelijkheid, de mate van inkomensnivellering en de sociale welvaart.
Frankrijk is een typische middenmoter en beantwoordt daarmee nog het beste aan het ver-
wachte corporatistische patroon.
Terwijl er geen duidelijke grens valt te trekken tussen de prestaties van de sociaal-democrati-
sche en de corporatistische verzorgingsstaten, is dit wel het geval tussen deze beide typen en
de liberale verzorgingsstaten. Met enkele uitzonderingen bevinden de liberale verzorgings-
staten zich bijna steeds onderaan de ranglijst. Zodra echter het absolute inkomensniveau een
rol gaat spelen, verandert het beeld. Doordat twee van de vier liberale landen, de Verenigde
Staten en Canada, een relatief hoog inkomensniveau hebben, scoren zij ten aanzien van de
sociale welvaart en de 'absolute' armoede op basis van het Nederlandse sociaal minimum wel
goed. Het Verenigd Koninkrijk en Australië onderscheiden zich echter niet van de sociaal-
democratische en corporatistische verzorgingsstaten door een hoog gemiddeld inkomensniveau.
Daardoor is in deze landen de sociale welvaart verhoudingsgewijs laag en de absolute armoede
relatief omvangrijk. 

Uit de studie komt naar voren dat er, zoals door Esping-Andersen is verondersteld, sprake is
van 'three worlds of welfare capitalism' indien men kijkt naar de institutionele structuur.
Echter, in termen van de resultaten bereikt door die structuur, lijkt eerder sprake van een twee-
deling tussen de corporatistische en sociaal-democratische verzorgingstaten enerzijds en de
liberale anderzijds. Nederland neemt, als hybride verzorgingsstaat, een positie in te midden
van de gecombineerde groep van sociaal-democratische en corporatistische verzorgingsstaten.
Ten aanzien van de meeste criteria bevindt Nederland zich iets onder de top van de ranglijst,
met twee uitzonderingen. Als bij het meten van de sociale welvaart aan het gemiddelde inkomen
een groot gewicht wordt toegekend, verkeert Nederland in de achterhoede, en bij een armoede-
grens van 95% van de Nederlandse bijstandsnorm scoort Nederland van alle landen het best.
Bij het laatste past de kanttekening dat bij een iets hogere armoedegrens (105% van het sociaal
minimum) Nederland naar een gedeelde derde plaats zakt, doordat de grote groep uitkerings-
ontvangers met een minimuminkomen dan als arm wordt aangemerkt. Per saldo kan
Nederland worden beschouwd als een land dat internationaal bezien vrij goed, maar niet uit-
zonderlijk hoog scoort ten aanzien van herverdeling, inkomensongelijkheid, sociale welvaart
en armoede.
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Noten

1 Overigens waren de uitkeringen in de jaren vlak vóór de hier waargenomen periode, onder het kabinet-
Den Uyl, behoorlijk verhoogd (zie SCP 1998: 445).

2 Hierdoor kan bijvoorbeeld een zelfstandige in het ene jaar onder de grens belanden en het andere jaar
erboven, ook wanneer de koopkracht van zijn inkomen gelijk blijft Bovendien leidt een verhoging van het
netto-inkomen van de uitkeringsontvangers niet tot een daling van het armoedepercentage: het aantal
mensen met een minimumuitkering verandert immers niet. Dit laatste verklaart ook waarom het percentage
huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum in 1998 constant blijft, terwijl het aandeel huis-
houdens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dat jaar wel daalt. Vrooman en Snel (1999)
geven een uitgebreide discussie van de grenzen die in het Nederlandse armoede-onderzoek gangbaar
zijn.

3 De lage-inkomensgrens ligt boven het huidige sociaal minimum doordat zij is gebaseerd op het relatief
hoge peil van de bijstandsnorm voor een alleenstaande in 1979. Voor andere huishoudenstypen wordt de
grens afgeleid van de alleenstaandennorm via vermenigvuldigingsfactoren, ontleend aan budgetonder-
zoek. Hierdoor tellen de kosten van kinderen, anders dan bij het sociaal minimum, volledig mee. Voor een
alleenstaande ligt de lage-inkomensgrens ongeveer 18% boven het sociaal minimum, voor een paar met
kinderen is dit 28 à 29% (zie Vrooman en Snel: 37).

4 Deze paragraaf is gebaseerd op een voorstudie die drs. G. Jehoel-Gijsbers in samenwerking met enkele
medewerkers van het SCP heeft verricht, in het kader van het SCP-project 'Stagnerende reïntegratie?'

5 De samenstelling van de categorie arbeidsongeschikten komt slechts gedeeltelijk overeen met die van de
groep mensen met beperkingen en/of chronische ziekten die in de Rapportage gehandicapten 2000 (De
Klerk 2000) wordt onderzocht.

6 De arbeidsplicht van deze groep vloeit voort uit hun gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, voorzover zij een
werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangen.

7 Hierbij wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat deze werkzame gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor
minder uren betaald werk verrichten dan zij op grond van hun resterende verdiencapaciteit zouden kunnen
verrichten.

8 Overigens zijn er ook nog eens bijna 90.000 volledig arbeidsongeschikten met een effectief dienstverband.
Het totaal aantal werkende arbeidsongeschikten bedraagt derhalve iets minder dan 200.000 (zie Lisv
2000a).

9 In mei 1999 is de regelgeving aangepast, waardoor WW'ers en wachtgelders van 57,5 jaar en ouder niet
langer vrijgesteld zijn van de arbeidsplicht. Zij hoeven niet te solliciteren maar zijn wel verplicht passend
werk te aanvaarden indien dat wordt aangeboden. Dit betekent dat deze groep nu eveneens volgens de
wettelijke criteria als reïntegreerbaar wordt beschouwd.

10 Verondersteld wordt hierbij dat deze bijstandsgerechtigde werkenden gezien hun levensomstandigheden
aan hun maximale arbeidstijd zitten.

11 Volgens onderzoek van het Lisv (2000a) heeft 46,1% van degenen met een gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheidsuitkering en 13,3% van degenen met een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering een effec-
tief dienstverband. Het aantal niet-werkende ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt
derhalve respectievelijk circa 131.500 en 574.000. Besseling et al. (1998) hebben geraamd dat respectie-
velijk 37% en 27% de uitkering gedurende minder dan vijf jaar ontvangt, ervan uitgaande dat degenen die
de uitkering reeds langer dan vijf jaar ontvangen, niet meer bemiddelbaar zijn. De ramingen van het aantal
arbeidsongeschikten dat zichzelf op grond van de gezondheidsituatie reïntegreerbaar acht, hebben daarom
betrekking op ruim 48.600 personen met een gedeeltelijke uitkering en op iets minder dan 155.000 perso-
nen met een volledige uitkering.

12 Er bestaat enige discrepantie tussen het aantal arbeidsplichtige uitkeringsontvangers en het aantal inge-
schrevenen bij Arbeidsvoorziening (zie ook SZW 1999b). Terwijl het aantal WW- of wachtgeldontvangers
met arbeidsplicht circa 256.000 bedraagt, omvat het Arbvo-bestand van actief naar werk zoekende inge-
schrevenen slechts 167.000 personen met een werkloosheidsuitkering. Inclusief degenen die niet actief op
zoek zijn naar werk, gaat het om ruim 230.000 ingeschrevenen.
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13 De aantallen reïntegreerbare arbeidsongeschikten volgens de wettelijke en volgens de subjectieve criteria
lijken redelijk overeen te komen (respectievelijk 132.000 en 115.000), maar achter deze cijfers gaan aan-
zienlijke verschillen schuil. Bij de wettelijke criteria zijn volledig arbeidsongeschikten per definitie niet reïn-
tegreerbaar, maar zij maken bij de subjectieve criteria driekwart van de groep uit. Wanneer we ons beper-
ken tot de gedeeltelijk arbeidsongeschikten, is het aantal reïntegreerbaren veel lager (31.000) dan volgens
de wettelijke criteria. Dit is echter wel een onderschatting, aangezien in het Lisv-onderzoek gedeeltelijk
arbeidsongeschikten die de uitkering vijf jaar of langer ontvangen, buiten beschouwing zijn gelaten.

14 Zoals eerder al is vermeld, wordt de doelgroep van het reïntegratiebeleid gevormd door al degenen voor
wie extra reïntegratie-inspanningen nodig zijn. Dit betekent dat fase 4-cliënten eveneens tot die doelgroep
behoren, terwijl fase 1-cliënten er juist buiten vallen.

15 Sinds de invoering medio 1998 van de Wet REA wordt voor een deel van de ontvangers van een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering de arbeidsbemiddeling niet bij Arbeidsvoorziening, maar bij externe reïntegratie-
bedrijven ingekocht. Het is aannemelijk dat deze cliënten in het geheel niet bij Arbeidsvoorziening staan
ingeschreven. Dit zou betekenen dat het in de tabel vermelde aantal (reïntegreerbare) personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering een onderschatting betreft. In 1998 komt inkoop bij derden echter nog
maar in zeer beperkte mate voor.

16 Flexibele banen zijn gedefinieerd als aanstellingen voor minder dan een jaar zonder toezegging van een
vast dienstverband, en banen waarvoor geen vaste arbeidsduur is overeengekomen (onder meer uitzend-,
oproep- en invalkrachten).

17 Indien alleen de banen van werknemers in beschouwing worden genomen, gaat het voor het aandeel flexi-
bele banen om een toename van 9,0% in 1995 tot 10,4% in 1998. Voor het aandeel deeltijdbanen gaat het
om een toename van 39,8% naar 41,8%.

18 De centrale vrijlatingsregeling, die in oktober 1997 opnieuw is ingevoerd, houdt in dat inkomsten uit arbeid
tot een maximum van 301 gulden per maand (in 1999) mogen worden behouden. Deze regeling geldt
alleen voor mensen van 57,5 jaar en ouder, alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar, en per-
sonen die om medische of sociale redenen aangewezen zijn op een deeltijdbaan. Aan categorieën die niet
onder de vrijlatingsregeling vallen, kunnen gemeenten een deeltijdpremie verstrekken, waarbij zij zelf kun-
nen vaststellen aan welke criteria die groepen moeten voldoen en hoe hoog de premie is (in 1999 maxi-
maal 3.600 gulden netto per jaar).
Voor beide regelingen geldt dat het boven een bepaalde grens niet meer loont om nog meer uren per
week te gaan werken. Voor personen die zijn aangewezen op een baan tegen minimumloon of iets daar-
boven, is het financieel aantrekkelijker om gedeeltelijk te werken en gebruik te maken van de premie- of
vrijlatingsregeling dan om een volledige baan te nemen. Op deze manier kunnen deze regelingen wel een
positief effect hebben op deeltijdse arbeidsparticipatie, maar een negatief effect op volledige arbeidpartici-
patie.

19 Bij de VLW bedraagt de korting op loonbelasting en premies volksverzekering 4.610 gulden per jaar voor
werknemers die per maand maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen bij een werkweek van
32 uur of meer (per 1 januari 1999 verhoogd naar 36 uur of meer). Werkgevers kunnen deze korting maxi-
maal vier jaar ontvangen wanneer zij een langdurig werkloze in dienst nemen. De afdrachtskorting krach-
tens de SPAK bedroeg in 1997 1.185 gulden per jaar, en is in 1998 verhoogd tot 3.660 gulden (SZW 1998:
41). De SPAK gold tot 1997 alleen voor lonen tot 115 procent van het minimumloon. Sinds 1997 is er de
doorstroom-SPAK. Deze is van toepassing bij werknemers die beginnen met een loon tot maximaal 115
procent van het minimumloon en doorgroeien tot maximaal 130 procent.
De SPAK kan worden gecombineerd met de VLW. Hierdoor kan de maximale korting voor het in dienst
nemen van een langdurig werkloze die niet meer verdient dan 115 procent van het minimumloon, oplopen
tot 8.270 gulden, en betaalt een werkgever op het niveau van het minimumloon geen werkgeverslasten.

20 Anders dan in de rest van dit hoofdstuk worden hiertoe ook de uitgaven aan gezondheidszorg, kinder-
opvang en andere gezinsvoorzieningen, en voorzieningen voor ouderen gerekend.

21 De OECD beschouwt de indirecte belastingen als een minpost, op grond van de redenering dat uitkerings-
ontvangers hun netto-inkomen vrijwel volledig gebruiken voor consumptieve bestedingen, waardoor de
indirecte belastingen bij deze groep terugvloeien in de staatskas. Ook is de mix van directe en indirecte
belastingen in ieder land betrekkelijk willekeurig, waardoor een vergelijking waarbij de indirecte belastin-
gen buiten beschouwing worden gelaten, onzuiver is.
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22 De toename in Ierland wordt echter mede veroorzaakt door de sterke stijging in 1985. De uitgaven voor de
periode 1980-1984 zijn onderschat, doordat voor bepaalde posten (onder meer het activerend arbeids-
marktbeleid) geen cijfers beschikbaar zijn.

23 In het kader van de 'Oort-operatie' moesten AOW'ers vanaf 1990 AWBZ-premies betalen, terwijl ontvan-
gers van een nabestaandenpensioen premieplichtig werden voor alle volksverzekeringen; de bruto-uitke-
ringen werden daartoe verhoogd. De trendbreuk in Nederland is verder een gevolg van de toepassing van
de koppeling, volumeontwikkelingen, en een breuklijn in de door Eurostat en de OECD gebruikte rubrice-
ring (de oude en nieuwe variant van de zogenoemde ESSPROSS-methodologie).

24 Bovenop de vermelde bedragen kan men een vorm van huursubsidie ontvangen in Nederland,
Denemarken, Finland, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In de meeste landen - echter niet
in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje – ontvangen huishoudens met kinderen naast
de bijstandsnorm bovendien nog afzonderlijke gezinsuitkeringen (kinderbijslag e.d.).

25 In Denemarken is er sprake van een bijzondere vorm van individualisering. Bij de huishoudens met kinde-
ren ontvangt ieder volwassen individu ten hoogste 80% van de maximale werkloosheidsuitkering, waar-
door het normbedrag voor een paar met kinderen tweemaal zo hoog ligt als dat voor een eenoudergezin.
Een alleenstaande heeft recht op ten hoogste 60% van de maximale werkloosheidsuitkering, een paar
zonder kinderen op 120%.
Om in Denemarken een bijstandsuitkering te verkrijgen is het niet voldoende dat men een laag inkomen
heeft: er moet een 'sociale gebeurtenis' hebben plaatsgevonden. Als dat werkloosheid betreft, bestaat er
een stringente plicht tot het zoeken naar werk.

26 De bijstandsnormen in de Verenigde Staten zijn niet federaal vastgesteld, maar lopen per staat uiteen. De
staat Michigan is hier, evenals bij de berekening van de nettovervangingsratio's, als uitgangspunt genomen.
De OECD kenschetst deze als ''(...) a typical manufacturing region (...) Michigan benefits are somewhat
above the average for all states (...)" (OECD, Benefit systems and work incentives, Country chapters 1999:
United States. Te raadplegen via Internet, onder http://www.oecd.org/els/spd/benefits ).

27 In Zweden ontvangen bijstandsgerechtigden echter nog een aanzienlijke woontoeslag, die de (norm)huis-
vestingskosten dekt welke na ontvangst van huursubsidie resteren. Door schaalnadelen is het totale
bedrag aan huurvergoedingen voor alleenstaanden groter dan voor huishoudens met kinderen (respectie-
velijk ca. 750 en 625 gulden per maand voor een standaardgeval), waardoor het verschil tussen de huis-
houdenstypen in de praktijk kleiner is. In Zweden wordt de bijstandsuitkering op lokaal niveau vastgesteld,
waarbij een stringente middelentoets en strenge voorwaarden ten aanzien van het zoeken van werk 
gelden.

28 De OECD gaat bij de initiële 'replacement rates' uit van een werkloze werknemer van 40 jaar, met een
ononderbroken arbeidsverleden van 22 jaar. In gezinnen met kinderen is het oudste kind 6 jaar, en het
jongste 4 jaar. Voorts wordt verondersteld dat men geen recht op bijstand heeft, omdat men voldoende
inkomen (voornamelijk uit de werkloosheidsverzekering) heeft. Bij de uitkeringen is verder rekening gehou-
den met gezinsuitkeringen (met name kinderbijslag) en huursubsidie. Bij de toepassing van de huursubsi-
dieregeling is aangenomen dat men in alle landen 20% van het bruto-inkomen van een 'average produc-
tion worker' aan huur spendeert. Uitkeringen voor kinderopvang zijn buiten beschouwing gelaten.
Bij de 'replacement rates' na 5 jaar werkloosheid zal men in veel landen wel een bijstandsuitkering ontvan-
gen, en die is hier dan ook in verdisconteerd. Verder is aangenomen dat vanuit de bijstandsuitkering, waar
noodzakelijk, een aanvulling tot het geldende minimumniveau wordt gegeven.

29 Zo is het inkomen van een 'average production worker' in Portugal en Griekenland ongeveer de helft van
die in Nederland en de Verenigde Staten. De nettobedragen voor een alleenstaande zijn (in duizenden gul-
dens per jaar): 43,5 voor de VS, 36,3 voor Nederland, 23,0 voor Griekenland, en 18,7 voor Portugal. De
'replacement rates' zijn respectievelijk 60, 75, 47 en 79%, hetgeen correspondeert met nettovervangings-
inkomens van 26,0, 27,1, 10,9 en 14,9 (in duizenden guldens per jaar). De hogere vervangingsratio van
Nederland ten opzichte van de Verenigde Staten correspondeert dus met een vergelijkbaar vervangings-
inkomen. De vervangingsratio van Portugal is iets hoger dan die van Nederland, maar het absolute ver-
vangingsinkomen bedraagt slechts iets meer dan de helft.

30 Voor beide werkloosheidsduren is een correspondentieanalyse (Anacor) uitgevoerd op de kruistabel van
acht nettovervangingsratio's (vier typen huishoudens, twee loonniveaus) en zestien landen. Hieruit komt
naar voren dat bij de initiële uitkering de voornaamste afwijkingen van het gemiddelde patroon zich voor-
doen bij de niet-alleenstaanden met lage inkomens (3 groepen), terwijl na 5 jaar werkloosheid in sommige
landen de huishoudens zonder kinderen (4 groepen) vrij sterk van het algemene patroon verschillen. In
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figuur 10.4 is het gemiddelde van de meest afwijkende groepen bij de onderscheiden werkloosheidsduren
op de verticale as weergegeven.

31 Indien de alleenstaanden met een laag inkomen worden meegeteld zijn de verschillen op de tweede
dimensie minder groot, doordat hun vervangingsratio's ten opzichte van het patroon bij de niet-alleen-
staanden geen consistent beeld vertonen. In Nederland, België, Griekenland en de Verenigde Staten is de
vervangingsratio voor alleenstaanden bij aanvang van de werkloosheid iets hoger dan die voor niet-alleen-
staanden, in Frankrijk en Portugal zijn deze vergelijkbaar, en in de overige landen lager. Als de alleen-
staanden worden meegerekend komen Finland, Oostenrijk, Ierland en Italië beduidend lager uit.
Nederland heeft de hoogste initiële vervangingsratio bij de alleenstaanden met een laag inkomen (92%);
het gemiddelde over alle vier huishoudenstypen is iets lager dan dat van het land met de hoogste score,
Denemarken. Finland wordt echter gepasseerd.

32 Ontvangers van een werkloosheidsuitkering vallen in Duitsland onder de algemene regeling voor huur-
subsidie. Hierbij ontvangt men een bepaald percentage van het verschil tussen de huur en een eigen 
bijdrage, met een normbedrag dat varieert met de huishoudensomvang. Als men na vijf jaar werkloosheid
een bijstandsuitkering heeft, krijgt men echter een vast percentage van de (gemaximeerde) huur, en dat
komt voor gezinnen lager uit.

33 De volumecijfers hebben geen betrekking op het Verenigd Koninkrijk, omdat Noord-Ierland niet onder
Britse sociale zekerheidswetgeving valt.

34 Andere beperkingen van de gegevens zijn:
- Bepaalde uitkeringen worden in sommige landen aan huishoudens uitgekeerd, terwijl ze elders geïndivi-

dualiseerd zijn. Dit speelt met name bij ouderdomsuitkeringen en sociale bijstand. Om te voorkomen dat
het aantal uitkeringsjaren wegens ouderdom zou worden onderschat, is het volume in drie 'niet geïndivi-
dualiseerde' landen – België, Duitsland en Spanje – gelijkgesteld aan de totale bevolking boven de gel-
dende pensioenleeftijd. In Frankrijk is dezelfde procedure gevolgd, echter onder vermindering van dege-
nen die nog steeds werken dan wel een andere uitkering ontvangen.
Bijstandsuitkeringen worden in alle onderzochte landen aan huishoudens, en niet aan personen vers-
trekt. In alle landen is het aantal uitkeringsjaren wegens bijstand daardoor onderschat, en de mate van
vertekening kan per land verschillen. Zweden is een uitzondering: de bijstandsuitkeringen konden hier
wel worden toegerekend aan personen. Overigens blijkt uit figuur 10.5 dat het aantal uitkeringen van dit
type in Zweden verhoudingsgewijs laag is.

- Samenloop van uitkeringen leidt tot dubbeltellingen en dus tot een overschatting van de totale uitkerings-
afhankelijkheid. Hiervoor is gecorrigeerd door gebruik te maken van de beschikbare gegevens over
samenloop en door uitkeringen, waarbij het tamelijk evident is dat er sprake is van samenloop, op grond
van bijvoorbeeld de leeftijd slechts éénmaal mee te tellen ( Arents et al. 1999: 9-10). Deze procedure is
echter niet volledig sluitend; samenloop van werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan
niet worden gecorrigeerd.

- Gedeeltelijke uitkeringen en uitkeringen die niet het gehele jaar hebben geduurd, zijn zoveel mogelijk
herleid tot volledige jaaruitkeringen. Wachtdagen voor de ziektewet zijn meegeteld indien er een wettelijke
(of algemeen verbindend verklaarde) plicht tot loondoorbetaling bestaat.

- Naast kinderbijslagregelingen zijn ook wezenuitkeringen, eenmalige uitkeringen en 'benefits in kind',
zoals medische zorg, buitenbeschouwing gelaten. De uitkeringsjaren in het kader van de regelingen voor
moederschap (zwangerschap- en bevallingsverlof; echter niet de kosten van kinderopvang) zijn opgeno-
men in het totaal van de uitkeringen aan niet-gepensioneerden, doch worden hier niet afzonderlijk gepu-
bliceerd.

35 De relatieve cijfers die hier worden gepresenteerd, wijken af van de vier varianten van de i/a-ratio, zoals
gepresenteerd in het oorspronkelijke NEI-rapport (Arents et al. 1999; zie ook SZW 2000). Hier is de
omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden gerelateerd aan de groep 'at risk', en dat is niet altijd het
aantal werkenden.

36 Dit effect verdwijnt echter: vanaf 2004 gaat ook in Denemarken het reguliere ouderdomspensioen in als
men 65 jaar wordt.

37 Frankrijk heeft veel regelingen voor nabestaanden: een middelengetoetste uitkering voor weduwen jonger
dan 55 ('Allocation de veuvage'); een loongerelateerde (afhankelijk van de verzekerde jaren van de over-
ledene) uitkering voor weduwen ouder dan 55 ('Pension de réversion'); en afzonderlijke regelingen voor
weduwen van arbeidsongeschikten, slachtoffers van bedrijfsongevallen, en militairen ('Pension d'invalidité
de veuve/veuf'; ' Rente de survivant de victime d'accident du travail; Pension militair d'invalidité reserveé').
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Desondanks is het aantal ontvangers beperkt, doordat er vrij strenge toegangsvoorwaarden gelden (relatie
met arbeidsverleden, verzorging van jonge kinderen, onvoldoende bestaansmiddelen) en er soms een
duurbeperking geldt (de 'Allocation de veuvage' wordt na drie jaar beëindigd).

38 Het Zweedse aanpassingspensioen kan echter worden verlengd als er kinderen jonger dan 12 jaar zijn, tot
het moment dat het jongste kind die leeftijd bereikt.

39 In Duitsland wordt de absolute daling aan het begin van de jaren tachtig weliswaar gevolgd door een stij-
ging vanaf 1984, maar de volgende recessie wordt versluierd door het effect van de eenwording. Daardoor
loopt het aantal ziektewetuitkeringen in Duitsland vanaf 1984 constant op, en is in de meeste jaren de stij-
ging sterker dan die van het aantal arbeidsjaren. Frankrijk kent vanaf 1980 een gestage daling van de
'Assurance maladie', die tot 1989 voortduurt.
In de Verenigde Staten stijgt het aantal ziekmeldingen in tijden van economische voorspoed sterk, maar ze
nemen bij een recessie niet veel af. Dit kan een gevolg zijn van beperkingen in de gebruikte data. De
Verenigde Staten hebben geen federaal geldende ziektewetregeling. Sommige staten – Californië, Hawaii,
New Jersey, New York en Rhode Island – hebben wel een eigen sociale verzekering, maar elders is het
risico gedekt door de werkgevers of vakbonden via private of semi-collectieve regelingen. De cijfers heb-
ben betrekking op alle 'sickness insurance schemes', waarin het collectieve en niet-collectieve deel niet
van elkaar gescheiden konden worden. Arents et al. (1999: c11.8) hebben het aantal uitkeringsjaren bere-
kend door de jaarlijks in totaal uitgekeerde bedragen te delen door het gemiddelde uitkeringsbedrag. Dit
laatste was echter uitsluitend voor 1991 beschikbaar, voor de overige jaren is het afgeleid op basis van de
loonontwikkeling.
In Zweden is rond 1991 sprake van een sterke daling, gevolgd door een stijging die samenhangt met een
trendbreuk in de gegevensverzameling. Zweedse werkgevers moeten vanaf 1992 gedurende de eerste
veertien werkdagen het loon doorbetalen. Deze dagen worden niet meer geregistreerd. Arents et al. heb-
ben ze vanaf 1992 geschat en toegevoegd aan de totalen. Zij merken op dat de ziektecijfers door de
gevolgde procedure vanaf 1992 licht overschat zijn.

40 In 1997 betrof dit 40.900 uitkeringsjaren. Het totale ziekteverzuimpercentage daalt in dat jaar van 5,3 naar
4,6% indien de uitgaven in verband met zwangerschap en bevalling buiten beschouwing worden gelaten
(Lisv 1999a: 68).

41 Het aantal uitkeringsjaren voor Statutory Sick Pay is in Groot-Brittannië geschat voor de jaren na 1992,
toen de meldingsplicht voor werkgevers werd afgeschaft.

42 In de Spaanse gegevens ontbreken de niet-werkgerelateerde ziekmeldingen, zoals griep. Arents et al. heb-
ben hier een aantal, nogal ondoorzichte correcties, toegepast, maar het is niet duidelijk of deze afdoende
zijn.

43 'Hysteresis' betekent 'dat wat erna komt' en duidt in zijn algemeenheid op verschijnselen waarvoor het
bereiken van een evenwichtstoestand padafhankelijk is. In de economische literatuur worden twee verkla-
ringen voor het optreden van hysterese bij werkloosheid gegeven. De microverklaring legt het accent op
de relatie tussen uitstroomkansen en werkloosheidsduur, de macroverklaring op loon- en kapitaalvorming
en de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zie bv. Graafland 1990).

44 In alle landen, met uitzondering van Zweden, is echter sprake van een zekere onderschatting van het aan-
tal personen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering, omdat deze bij paren uitsluitend aan het hoofd is
toegerekend.

45 Het betreft hier – anders dan in het hoofdstuk Arbeid (tabel 9.3) – de nettoparticipatie na aftrek van ziekte-
wet- en moederschapsuitkeringen. Omdat deze in Denemarken frequenter worden verstrekt dan in de
Verenigde Staten, verklaart dit dat de arbeidsdeelname volgens dit criterium in Denemarken lager is.

46 Wildeboer Schut et al. (2000) hebben gebruikgemaakt van zeven gangbare maatstaven: de Ginicoëfficiënt,
twee varianten van de Theilcoëfficiënt, de relatieve interkwartielafstand, de variatiecoëfficiënt, de variantie
van de logaritme van het inkomen, en de 'Robin Hood'-indicator. Op de kruistabel van landen en maatsta-
ven is een correspondentieanalyse (Anacor) verricht. In tabel 10.9 zijn de scores op de eerste dimensie
weergegeven; deze kan worden beschouwd als een gewogen gemiddelde van de rangschikking op alle
zeven maatstaven.

47 Bij een ongelijkheidsaversie van 0 vindt men uitsluitend het gemiddelde inkomen van belang. Een inko-
mensvooruitgang van een arm huishouden wordt dan aanvaardbaar geacht – resulteert in gelijke sociale
welvaart – als deze correspondeert met een evenredige daling van een rijk huishouden. Het 'gelijk verdeel-
de equivalente inkomen' is dan gelijk aan het gemiddelde inkomen.
Is de ongelijkheidsaversie gelijk aan 1, dan blijft de sociale welvaart gelijk als een laag inkomen met een
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gulden toeneemt en een driemaal zo hoog inkomen met drie gulden daalt. Als de ongelijkheidsaversie 2 is,
verandert de sociale welvaart niet als het hoge inkomen met 32=9 afneemt. Als men uitgaat van het maxi-
min-principe van de filosoof Rawles, beschouwt men een verbetering van het lage inkomen altijd als een
welvaartsstijging, ongeacht de achteruitgang van de hoge inkomens. De ongelijkheidsaversie is dan oneindig.
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11 WONEN

11.1 Inleiding
De woningmarkt wordt op dit moment beheerst door een hausse op de markt van koopwonin-
gen, die in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw op gang is gekomen. Er worden
nog maar weinig huurwoningen gebouwd, de voorkeur voor huren neemt af, huurwoningen
worden verkocht aan zittende huurders en huurwoningen worden gesloopt. Tot in de jaren
tachtig was de huurwoning een collectief goed, met huren ver beneden kostprijs. De huur-
sector was bedoeld voor brede lagen van de bevolking. In de jaren daarna zijn de huurprijzen
snel gestegen. Het voordeel van huren boven kopen is nu voorbehouden aan de lagere-inkomens-
groepen, die met behulp van huursubsidie nog steeds ver onder de kostprijs kunnen huren. De
inkomensgroepen boven modaal zijn daardoor in de koopsector vaak voordeliger uit. Als
gevolg hiervan neemt het eigenwoningbezit snel toe, voorzover dat mogelijk is in een voor-
raadmarkt. In de ontwerpnota Wonen (VROM 2000a), die in het voorjaar 2000 is uitgebracht,
wordt een hoge ambitie getoond ten aanzien van de verdere toename van het eigenwoningbezit.
In dit hoofdstuk vormen de eigendomsverhoudingen op de woningmarkt een leidraad voor de
analyse. In paragraaf 11.2 wordt een overzicht gegeven van de meest recente ontwikkelingen
op de woningmarkt. Eigendomsverhouding, bouwwijze en kwaliteit van de woning worden
hier in verband gebracht met huishoudensfase en inkomen. Hier worden trends gepresenteerd
die lopen van 1982 tot en met 1998. Paragraaf 11.3 heeft het eigenwoningbezit als onderwerp.
Naast een beschrijving van de ontwikkelingen in dit deel van de woningmarkt, wordt hierbij
de vraag gesteld in hoeverre de omslag in de eigendomsverhouding van huren naar kopen
gevolgen heeft voor de woningmarkt en de partijen die daarop actief zijn. 
In het laatste en omvangrijkste deel van dit hoofdstuk wordt het centrale thema van dit SCR
uitgewerkt. De woningmarkt van de verschillende Europese landen wordt geanalyseerd, waarbij
steeds de vergelijking met de Nederlandse woningmarkt centraal staat. Ook wordt aandacht
besteed aan het huisvestingsbeleid in de verschillende landen. Deze paragraaf en dit hoofdstuk
worden afgesloten met een korte paragraaf waarin wordt nagegaan wat het Nederlandse huis-
vestingsbeleid kan leren van de ontwikkelingen in het buitenland. 

11.2  Wonen in ontwikkeling
In deze paragraaf worden enkele kerncijfers die het wonen raken, van toelichting voorzien. 
De belangrijkste thema's zullen de revue passeren: kwantiteit, kwaliteit, eigendomsverhouding,
woonlasten en woonwensen. Bij de analyse van de gegevens wordt steeds onderscheid gemaakt
naar huishoudenstype of inkomen of een combinatie daarvan. Begin 2000 is het jongste Woning-
behoefteonderzoek (WBO), met gegevens uit 1998, beschikbaar gekomen voor analyse.
Hiermee kan de tijdreeks die al vanaf 1982 loopt worden aangevuld.

Tabel 11.1 Kerngegevens woningvoorraad, 1982-1998
1982 1986 1990 1994 1998

woningvoorraad (x 1.000) 5.072 5.483 5.892 6.195 6.520
onttrekkingen 12.500 11.500 11.500 15.600 13.100
nieuwbouw 123.300 103.300 97.400 87.400 90.500

woningtekort 129.800 126.000 126.000 132.000 100.000
Bron: CBS (a); VROM (1985, 1988, 1992a, 1995, 2000b)

389



Er wordt al lange tijd een afname van de groei van de woningbehoefte voorspeld. Maar sinds
het begin van de jaren tachtig zijn de prognoses van het noodzakelijke aantal nieuw te bouwen
woningen jaar op jaar naar boven bijgesteld. De afname van de groei gaat dus minder snel dan
verwacht. Er is echter wel een dalende tendens waarneembaar: tussen 1982 en 1990 nam de
woningvoorraad nog met ruim 100.000 woningen per jaar toe (tabel 11.1); na 1990 bedraagt
de toename rond de 80.000 woningen. Deels komt dit voort uit een afname van de nieuw-
bouw, die overigens in de jaren negentig weer stabiliseert. Deels is er ook sprake van een toe-
name van de woningonttrekkingen (zowel sloop als bestemmingsverandering). 
Het kwantitatieve woningtekort is tot aan 1994 stabiel gebleven en laat pas de laatste jaren een
daadwerkelijke en langverwachte afname zien. Op grond van de meest recente prognoses zet
deze afname snel door, waardoor rond het jaar 2005 het woningtekort zal zijn opgeheven
(VROM 2000b). Toch zal de omvang van de woningbouw naar verwachting niet spectaculair
afnemen. Voor de komende tien jaar wordt verwacht dat er 70.000 tot 80.000 woningen per
jaar gebouwd zullen worden om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. De bevolking
groeit immers nog steeds en de huishoudensverdunning en de vergrijzing zorgen voor een ver-
dere verkleining van de omvang van het huishouden. Daarnaast word verwacht dat de sloop
van woningen fors zal toenemen. Door de jonge leeftijd van de woningvoorraad is de nood-
zaak hiertoe nog steeds beperkt. Er zijn maar weinig woningen die kwalitatief dermate onder
de maat zijn dat zij onbewoonbaar worden verklaard. De toename van de sloop wordt vooral
veroorzaakt door de veranderende woonwensen van de bevolking, waardoor aan bepaalde
categorieën woningen, zoals de vroeg-naoorlogse galerijflats, minder behoefte is. Nu de
woningmarkt iets ruimer wordt, is de noodzaak om deze woningen in stand te houden minder
aanwezig. Bevolkingsgroei (inclusief immigratie), vergrijzing, huishoudensverdunning en
sloop zorgen er dus voor dat de woningbouw op een relatief hoog peil zal blijven in de
komende jaren.

De huishoudensvorming wordt beïnvloed door tal van factoren: de leeftijd waarop kinderen
het ouderlijk huis verlaten, het soort huishouden dat zij daarbij vormen, de leeftijd waarop
mensen gaan samenwonen, de mate waarin mensen relaties verbreken en weer nieuwe aan-
gaan, de leeftijd waarop men kinderen krijgt (of niet), leeftijdsverschillen tussen partners, de
mate waarin ouderen zelfstandig wonen, enzovoort. De meeste van deze sociaal-culturele ont-
wikkelingen hebben de afgelopen decennia bijgedragen aan het feit dat de toename van het
aantal huishoudens veel groter is geweest dan de toename van de bevolking. Dit heeft tot
gevolg gehad dat ook de toename van de woningbehoefte veel groter is geweest dan voorheen
werd gedacht. 

Tabel 11.2 Huishoudensontwikkeling, 1982-1998 (in procenten en absolute getallen)a

1982 1986 1990 1994 1998
alleenstaand < 55 jaar 11,5 14,4 16,2 17,5 17,6

≥ 55 jaar 13,0 13,7 13,7 14,0 15,5
paar < 55 jaar 12,5 12,9 13,1 15,0 14,3

≥ 55 jaar 13,1 13,0 14,9 15,3 16,9
gezin met kinderen 44,0 40,0 36,4 33,3 30,8
eenoudergezin 5,8 6,0 5,7 5,0 4,8

totaal 5.111.000 5.479.100 5.878.600 6.339.500 6.596.000
a Het betreft hier hoofdbewoners van woningen of zelfstandige delen van woningen.

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking
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Het belangrijkste gevolg van deze sociaal-culturele ontwikkelingen is de sterke toename van
het aantal alleenstaanden en paren zonder kinderen (tabel 11.2). Het traditionele gezin met
kinderen komt in 1998 veel minder voor dan in 1982. Bijna de helft van alle huishoudens
bestond in 1982 uit gezinnen met kinderen. Tussen 1982 en 1998 is dat aandeel afgenomen
met 30% (13 procentpunten) tot minder dan eenderde van alle huishoudens. Daar staat de toe-
name van de alleenstanden en de paren tegenover. Opvallend is dat tot aan 1994 vooral het
aandeel alleenstaanden en paren jonger dan 55 jaar toegenomen is, terwijl in de periode daarna
de toename vooral voor rekening komt van de oudere leeftijdsgroep. De start van de vergrijzing
die de komende decennia zal plaatsvinden, is in deze gegevens al zichtbaar.

Nu de kwantitatieve problemen op de woningmarkt min of meer zijn opgelost, richt de aan-
dacht zich steeds meer op de kwaliteit van de woningvoorraad. De aard en de prijs van de
nieuwbouw hebben lange tijd sterk onder invloed van het overheidsbeleid gestaan. Dit was
niet alleen in de huursector het geval, ook de koopsector heeft invloed ondervonden van het
beleid. Omdat kwantiteit lange tijd vooropstond, is de aandacht voor de kwaliteit op de achter-
grond geraakt. Het beleid stelde uit de aard der zaak wel normen ten aanzien van de minimale
kwaliteit, maar in veel gevallen werd dit vaak tevens de maximale kwaliteit. Dit had voor een
deel te maken met de subsidiesystematiek (zie SCP 1998). Het gevolg hiervan is dat er weinig
spreiding is in de kwaliteit van de woningvoorraad. Dit komt onder meer tot uiting in de ver-
deling van de woningkwaliteit over het inkomen (tabel 11.3).

Tabel 11.3 Woningkwaliteita naar 25%-groepen van de inkomensverdeling (gecorrigeerd voor huishoudensomvang), 
1982-1998

1982 1986 1990 1994 1998
1e 25%-groep (inkomen laag) 95 93 92 91 91
2e 25%-groep 94 93 92 93 93
3e 25%-groep 100 100 98 102 102
4e 25%-groep (inkomen hoog) 110 113 112 113 112

totaal 100 100 100 100 100
a Als kwaliteitsmaat is hier een benadering van het woningwaarderingsstelsel gehanteerd, waarmee objectieve aspecten van de 

woning tot een puntental worden getransformeerd. Het gemiddelde voor elk van de jaren is op 100 gesteld. De woningkwaliteit is 
gecorrigeerd voor de omvang van het huishouden omdat ruimte in de woning een belangrijke factor van de kwaliteitsmaat is.

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

De spreiding van de kwaliteit over de verschillende inkomensgroepen is niet zo groot. In 1982
lag de gemiddelde woningkwaliteit van de laagste inkomens 5% onder het algemene gemid-
delde, dat van de hoogste-inkomensgroep 10% erboven. In de periode 1982-1998 zijn de ver-
schillen tussen de inkomensgroepen iets groter (minder klein) geworden. Deze beperkte kwali-
teitsverschillen binnen de woningvoorraad leiden ertoe dat de lagere-inkomensgroepen in
woningen van relatief hoge kwaliteit wonen en er aan de bovenkant van de inkomensverdeling
beperkte mogelijkheden tot kwaliteitsconsumptie zijn. 
De lagere inkomens hebben geen mogelijkheid om een bij hun inkomen passende woning te
betrekken en zijn daarmee in sterke mate afhankelijk van de overheid voor hun huisvesting.
Het gevolg hiervan is dat drie van de tien huurders huursubsidie nodig heeft om in de huisves-
ting te kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat de lagere-inkomensgroepen niet in kwalitatief
minder goede en slecht onderhouden woningen hoeven te wonen.
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De beperkte consumptiemogelijkheden voor hogere inkomens op de woningmarkt uit zich de
laatste jaren in een sterke toename van de prijzen van koopwoningen. Vooral de luxere woningen,
de woningen op aantrekkelijke locaties en de woningen in gebieden met schaarste zijn fors in prijs
gestegen. Er is de laatste jaren veel discussie over de kwaliteit van de nieuwbouw. Er zouden te
weinig luxe woningen worden gebouwd, terwijl de vraag daarnaar groot is. In de ontwerpnota
Wonen (VROM 2000a) wordt dan ook veel aandacht gevraagd voor de vraag naar kwaliteit.

Een ander aspect van de veranderende vraag is de eigendomsverhouding. Stijgende huren in
de jaren negentig, lage rente en verruimde hypotheekmogelijkheden hebben ertoe geleid dat de
belangstelling voor de koopsector sterk is toegenomen tussen 1982 en 1998. Omdat de
woningvoorraad een statisch karakter heeft – er wordt jaarlijks maar 1% tot 2% bijgebouwde,
komt deze veranderende voorkeur maar langzaam tot uiting in de woningvoorraad. In zestien
jaar tijd is de koopsector met 8 procentpunt toegenomen (tabel 11.4). Worden echter de abso-
lute aantallen in beschouwing genomen, dan is de toename toch indrukwekkend. De woning-
voorraad is tussen 1982 en 1998 met bijna anderhalf miljoen woningen toegenomen. Hiervan
zijn 900.000 woningen in de koopsector gebouwd. Wanneer de toevoeging aan de woning-
voorraad tussen 1982 en 1998 volledig uit koopwoningen had bestaan, was het aandeel koop-
woningen in 1998 op 55% uitgekomen. Dit illustreert in de eerste plaats hoe traag de woning-
markt kan reageren op veranderingen in de vraag en in de tweede plaats hoe ingrijpend de
trendbreuk is geweest in de samenstelling van de nieuwbouw. Begin jaren tachtig werden er
vooral huurwoningen gebouwd, de afgelopen jaren vooral koopwoningen. 
Het aantal koopwoningen stijgt echter niet alleen als gevolg van de nieuwbouw, maar ook als
gevolg van omzettingen van huurwoningen in koopwoningen. In de particuliere huursector is
dit een gebruikelijk verschijnsel. Vaak worden woningen na een bepaalde exploitatieperiode
(meestal 25-30 jaar) verkocht aan zittende of nieuwe bewoners. De laatste jaren neemt ook de
verkoop van huurwoningen van sociale verhuurders toe. 

Tabel 11.4 Aandeel koopwoningen, naar 25%-groepen van de inkomensverdeling en huishoudenstypea,1982-1998
(in procenten)
huishoudenstype inkomensverdeling 1982 1986 1990 1994 1998
hoofd (met kinderen) 1e 25%-groep (inkomen laag) 20 17 17 18 17

2e 25%-groep 20 19 16 26 28
3e 25%-groep 35 34 33 47 47
4e 25%-groep (inkomen hoog) 45 57 55 61 59
totaal 24 22 23 27 26

hoofd + partner 1e 25%-groep (inkomen laag) 39 39 40 48 49
(met kinderen) 2e 25%-groep 30 28 30 36 44

3e 25%-groep 39 42 42 57 64
4e 25%-groep (inkomen hoog) 58 60 66 75 80
totaal 44 46 51 58 65

totaal 42 43 45 48 50
a Hierbij is onderscheid gemaakt naar huishoudens met 1 hoofdbewoner (alleenstaanden en eenoudergezinnen) en huishoudens 

met 2 hoofdbewoners (paren en gezinnen met kinderen).

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking
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In tabel 11.4 wordt de ontwikkeling van het eigenwoningbezit van verschillende huishoudens-
en inkomensgroepen gepresenteerd. Hieruit komt naar voren dat vrijwel alle huishoudens- en
inkomensgroepen hebben deelgenomen aan de toename van het eigenwoningbezit. Alleen de
alleenstaanden en eenoudergezinnen met een laag inkomen wonen in 1998 minder vaak in een
eigen woning dan in 1982 het geval was. Ook is in de totale groep van alleenstaanden en een-
oudergezinnen het eigenwoningbezit tussen 1994 en 1998, tegen de algemene trend in, niet
verder toegenomen. Hier doen zich de eerste gevolgen van de vergrijzing gevoelen. Eerder
kwam al naar voren dat het aantal oudere alleenstaanden tussen 1994 en 1998 meer was toe-
genomen dan het aantal jongere alleenstaanden. Het eigenwoningbezit onder ouderen is nog
altijd lager dan onder jongeren, waardoor de vergrijzing bij deze huishoudenstypen een druk-
kend effect heeft op de vraag naar eigenwoningbezit. Dit heeft niet alleen te maken met een
generatie-effect, maar ook met het aanbod van woningen voor kleine huishoudens in het alge-
meen en voor oudere huishoudens in het bijzonder. Het aantal appartementen in de koopsector
is al beperkt, het aantal koopwoningen dat specifiek geschikt is voor ouderen is nog veel
beperkter.

Bij elk van de huishoudenstypen neemt het eigenwoningbezit toe met het inkomen. Het ver-
schil in eigenwoningbezit tussen de laagste- en de hoogste-inkomensgroep is bij beide huis-
houdenstypen toegenomen tussen 1982 en 1998. Bij de hogere-inkomensgroepen is het eigen-
woningbezit aanzienlijk meer toegenomen dan bij de lagere inkomens. De meeste eigenaren-
bewoners met een laag inkomen zijn al op gevorderde leeftijd en hebben het inkomen als
gevolg van pensionering zien afnemen. Zij hebben in een eerdere levensfase de koopmarkt
betreden.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de huursector steeds meer wordt gedomineerd door
de lagere-inkomensgroepen. Deze groepen hebben geen echte keus tussen huren en kopen.
Wel wordt er binnenkort een stimuleringsregeling van kracht, die het voor lagere-inkomens-
groepen mogelijk moet maken een woning te kopen, maar het bereik van deze regeling zal
naar verwachting beperkt zijn (CPB 1999).

Veel meer dan de eigenaren-bewoners zijn huurders met een laag inkomen afhankelijk van het
beleid van de overheid en de sociale verhuurders. Het prijs- en het kwaliteitsbeleid beïnvloeden
in sterke mate de hoogte van de woonlasten. Tot aan het begin van de jaren negentig stelde de
overheid de jaarlijkse toename van de huur vast, daarna ontstond er meer vrijheid voor de
sociale verhuurders. De jaarlijkse huurverhoging is sindsdien wel afgenomen en de huursubsidie
is verbeterd, maar de huurquote (het aandeel van het inkomen dat aan huur wordt besteed na
aftrek van huursubsidie) blijft vooralsnog toenemen (tabel 11.5). 
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Tabel 11.5 Nettowoonlastenquotea, naar 25%-groepen van de inkomensverdeling en eigendomsverhouding, 1982-1998
1998

1982 1986 1990 1994 1998 (totale lasten)b

huurquote (gem.) 1e 25%-groep (inkomen laag) 18,6 22,2 25,7 28,5 30,3 41,4
2e 25%-groep 13,6 16,4 18,8 20,2 22,8 31,1
3e 25%-groep 12,5 14,8 16,4 16,3 17,9 24,1
4e 25%-groep (inkomen hoog) 10,2 12,2 12,7 12,0 12,9 17,2
totaal 14,0 16,8 18,2 20,9 23,2 31,6

koopquote (gem.) 1e 25%-groep (inkomen laag) 7,8 8,1 9,5 17,1 19,1 32,1
2e 25%-groep 10,6 11,9 8,9 15,8 17,6 27,3
3e 25%-groep 13,1 13,4 13,0 13,7 16,1 23,5
4e 25%-groep (inkomen hoog) 13,8 12,5 11,7 12,0 12,8 17,8
totaal 12,1 12,1 11,6 13,9 15,3 22,6

huurquote > 25% 1e 25%-groep (inkomen laag) 16 27 39 55 59
2e 25%-groep 5 9 14 21 34
3e 25%-groep 2 4 7 5 6
4e 25%-groep (inkomen hoog) 1 1 2 1 1
totaal 6 11 14 25 36

koopquote > 25% 1e 25%-groep (inkomen laag) 9 8 11 23 29
2e 25%-groep 12 13 8 18 26
3e 25%-groep 12 10 8 10 16
4e 25%-groep (inkomen hoog) 11 6 4 5 7
totaal 11 9 6 11 15

a De nettohuurquote is de kale huur na aftrek van huursubsidie gedeeld door het besteedbare huishoudensinkomen.
De nettokoopquote is samengesteld uit de financieringslasten en de eigenaarslasten gedeeld door het besteedbare huishoudensinkomen.

b De totale woonlastenquote is gelijk aan de nettohuur- en -koopquote, zij het dat lokale lasten en kosten van gas, licht en water tot de 
woonlasten zijn gerekend.

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

Zowel bij huurders als bij eigenaren-bewoners is het aandeel van de woonlasten als onderdeel
van het besteedbare inkomen toegenomen. De huurquote is echter veel sneller toegenomen
dan de koopquote. De ontwikkeling van de huren heeft in de periode 1982-1998 niet alleen
steeds boven de algemene prijsstijging gelegen, maar ook boven de toename van de welvaart.
Hierin wordt zichtbaar dat de huren steeds meer naar het niveau van de kostprijs zijn opge-
trokken, waarbij de huursubsidie de verhoging van de lasten wel mitigeerde, maar niet vol-
doende om de toename van de huurquote voor de laagste-inkomensgroepen ongedaan te
maken. Naast de prijsontwikkeling heeft ook de ontwikkeling van de kwaliteit een belangrijke
rol gespeeld in de toename van de huurlasten. Een groot deel van de stadsvernieuwingsoperatie
heeft in de jaren tachtig en negentig gestalte gekregen en een opwaarts effect gehad op de huren.

De gevolgen van het huurbeleid en de kwaliteitstoename zijn fors geweest. De huurquote is
vooral in de onderste helft van de inkomensverdeling aanzienlijk toegenomen, ondanks het feit
dat een groot deel van deze groepen gebruikmaakt van huursubsidie. Sinds 1994 besteedt ruim
de helft van de laagste-inkomensgroep meer dan een kwart van het besteedbare inkomen aan
huurlasten.
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De huurquote voor de hoogste-inkomensgroep is nauwelijks veranderd. Dit komt doordat deze
groep in een heel ander segment van de huurmarkt woont, waar overheidsbeleid geen invloed
heeft en de prijzen een eigen dynamiek kennen, die meer marktconform is. 

De lasten in de koopsector zijn tot aan 1990 betrekkelijk constant geweest. Na 1990 neemt de
koopquote fors toe. Net als in de huursector is de woonlastenquote lager naarmate het inkomen
hoger is. Tevens is de koopquote van de lagere-inkomensgroepen aanzienlijk sneller toegeno-
men tussen 1982 en 1998 dan die van de hogere-inkomensgroepen. Ook hier komt naar voren
dat de hoogste inkomens in 1998 geen groter deel van het inkomen aan woonlasten uitgeven
dan in 1982 het geval was.

Naast de nettohuur- en -kooplasten, kunnen nu ook de totale woonlasten, de nettolasten inclu-
sief lokale heffingen en kosten van gas, licht en water worden gepresenteerd. Het is niet
mogelijk om van de totale woonlasten een tijdreeks te presenteren. Deze gegevens zijn alleen
voor het jaar 1998 bekend. Hieruit blijkt dat deze posten een fors extra beslag leggen op het
besteedbare inkomen. Huurders in de laagste-inkomensgroep betalen gemiddeld ruim 40% van
het besteedbare inkomen aan de vaste lasten van de woning. Dit aandeel neemt natuurlijk af
met de hoogte van het inkomen. Bij vergelijking van de hoogte van de totale woonlasten val-
len de verschillen tussen de hoge- en de lage-inkomensgroepen nog groter uit dan bij de huur-
en koopquote het geval was. Dit is ook logisch, doordat de kosten van deze voorzieningen niet
worden beïnvloed door inkomensafhankelijke regelingen, waardoor deze kosten zwaarder
drukken op lagere inkomens dan op hogere. 

Tot slot van deze paragraaf wordt kort een aantal elementen van de woonwensen belicht. Eerst
komen de woonwensen van de mensen die willen verhuizen aan de orde, vervolgens worden
deze opgeteld bij de woningkenmerken van degenen die niet willen verhuizen, waarmee een
totale gewenste woningvoorraad van dit moment wordt geconstrueerd, die afgezet kan worden
tegen de huidige voorraad. 
In lijn met de ontwikkelingen in de woningvoorraad blijkt bij de mensen die willen verhuizen
de wens om een woning te kopen fors te zijn toegenomen tussen 1982 en 1998 (tabel 11.6).
Opvallend is dat groepen woningzoekenden die van oudsher vooral op de huurmarkt actief
waren, zich in veel sterkere mate op de koopmarkt richten. Van de starters, eenoudergezinnen
en oudere paren met verhuisplannen wil 30% tot 40% het liefst een woning kopen. Alleen de
oudere alleenstaanden blijven hierbij achter, al neemt ook bij deze groep de koopwens toe. 
Opvallend is ook dat de jongere paren de sterkste voorkeur voor een koopwoning uitspreken.
Hierin komt het effect van het toenemende aantal tweeverdieners tot uiting. Bij de gezinnen
met kinderen lijkt daarentegen een verzadigingspunt bereikt te zijn, omdat zij als enige groep
geen duidelijke toename van de wens tot kopen te zien geven tussen 1994 en 1998. Totaal wil
de helft van alle verhuisgeneigden het liefst een woning kopen. In alle euforie rond de koop-
sector wordt weleens vergeten dat de helft van alle woningzoekenden een woning wil huren. 
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Tabel 11.6 Woonwensen van verhuisgeneigden, naar positie op de woningmarkt (starter/doorstromer), 
huishoudenstype en leeftijd, 1982-1998 (in procenten)

1982 1986 1990 1994 1998
koopwoning

starter 17 20 24 29 38
doorstromer alleenstaand < 55 jaar 19 22 28 39 50

≥ 55 jaar 6 6 8 10 17
paar < 55 jaar 38 55 68 76 85

≥ 55 jaar 12 13 17 26 39
gezin met kinderen 39 56 62 68 69
eenoudergezin 8 8 12 18 29
totaal 25 32 37 44 51

eengezinswoning
starter 50 47 53 46 40
doorstromer alleenstaand < 55 jaar 41 44 47 45 53

≥ 55 jaar 28 26 30 29 30
paar < 55 jaar 78 82 86 86 85

≥ 55 jaar 47 47 47 49 49
gezin met kinderen 85 89 88 89 84
eenoudergezin 60 62 67 69 65
totaal 62 62 64 62 59

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

Een veel constanter beeld ontstaat wanneer de bouwwijze van de woning als onderdeel van de
woonwensen wordt gevolgd in de tijd. 60% van de verhuisgeneigden spreekt een voorkeur uit
voor een eengezinswoning. Bij de verschillende groepen potentiële verhuizers zijn wel enige
verschuivingen aanwijsbaar. Starters op de woningmarkt willen in 1998 minder vaak in een
eengezinswoning wonen dan in de jaren daarvoor. Dit kan ermee te maken hebben dat jongeren
steeds vaker als alleenstaande de woningmarkt betreden. Daarentegen neemt de voorkeur voor
een eengezinswoning bij de jongere alleenstaanden onder de doorstromers aanzienlijk toe. 

De woonwensen van verhuisgeneigden leiden in combinatie met de woningen die zij achter-
laten en de woningen van degenen die niet willen verhuizen, tot een beeld van de overschotten
en tekorten op de woningmarkt. Het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat iedereen die aangeeft
te willen verhuizen dat ook daadwerkelijk doet, en tevens is de kans groot dat, wanneer men
verhuist, de woningkeuze anders uitvalt dan men eerder heeft voorzien. Er doen zich allerlei
beperkingen voor op de woningmarkt die ertoe leiden dat de wensen worden aangepast. Hier
wordt er echter wel van uitgegaan dat iedereen doet en krijgt wat hij aangeeft te willen doen.
Op deze manier is het beste een beeld te krijgen van de ambities van mensen, ook al zijn die
wellicht niet altijd even realistisch. 
Uit de gegevens in tabel 11.7 komt naar voren dat er een duidelijk vraagoverschot is aan koop-
woningen. Binnen de koopsector is er zowel een tekort aan eengezinswoningen als aan flat- en
etagewoningen. In de Randstad is het tekort aan eengezinswoningen in de koopsector groter
dan daarbuiten, terwijl buiten de Randstad het tekort aan flat- en etagewoningen in de koop-
sector groter is dan in de Randstad. De behoefte aan koopappartementen zal de komende jaren
als gevolg van de vergrijzing verder toenemen. Juist in dit segment is het aanbod beperkt.
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Tabel 11.7 Woningbehoefte: saldo van woonwensen en woningvoorraad in deelsectoren van de woningmarkt, naar landsdeel en
gemeentegrootte, 1982 en 1998 (in procenten van de huidige voorraad per deelsector)

niet- niet-
Randstad Randstad Randstad Randstad

totaal < 50.000 > 50.000 < 50.000 > 50.000
1982 1998 1982 1998 1982 1998 1982 1998 1982 1998

bouwwijze+eigendomsverhouding
eengezins koop 2,8 13,2 –0,9 14,8 13,5 20,0 0,2 10,7 10,2 11,8
eengezins huur 19,6 –5,8 22,1 –2,7 48,3 2,6 7,7 –8,6 18,8 –10,1
flat-etage koop –1,1 32,0 10,1 47,4 –11,5 13,7 37,8 95,7 0,8 44,0
flat-etage huur –4,4 –4,3 20,6 6,7 –11,8 –12,6 11,7 14,0 –8,5 –1,4

type eengezinswoning
vrijstaand 24,3 35,1 110,5 13,7 35,9
2/1 kap/hoek 6,7 11,5 21,0 0,7 3,7
rijtjes –2,4 –1,5 0,9 –2,2 –,8

oppervlakte woonkamer
< 20 m2 –17,3 –19,4 –3,9 –10,7 –27,4 –25,4 –7,1 –8,4 –19,9 –25,7
20-29 7,7 –0,5 11,1 4,0 8,1 –3,2 5,3 0,0 8,2 –0,7
30-39 16,1 8,9 16,5 14,0 23,3 6,1 10,1 10,3 20,1 5,7
40–49 14,1 17,5 15,4 25,8 22,1 16,2 7,4 15,6 19,3 15,1
≥ 50 9,5 17,4 8,5 19,7 22,8 15,8 3,4 18,4 15,4 14,4

saldo totaal 6,7 5,0 11,5 11,4 4,2 0,1 5,3 7,3 8,8 2,7
Bron: CBS (WBO'81/'82, WBO'98) SCP-bewerking

Een ander segment op de woningmarkt met een beperkt aanbod betreft de vrijstaande wonin-
gen. Het relatieve tekort aan deze woningen is betrekkelijk groot, al zijn de verschillen tussen
de hier onderscheiden gebieden aanzienlijk. In de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners
overtreft de vraag het aanbod in mindere mate dan in de grotere gemeenten. In de gemeenten
in de Randstad met meer dan 50.000 inwoners is het vraagoverschot even groot als de hele
voorraad vrijstaande eengezinswoningen in deze gemeenten. Opvallend is dat er ten aanzien
van de twee-onder-een-kap- en hoekeengezinswoningen alleen in de Randstad een duidelijk
tekort is. 
De toenemende vraag naar ruimte in en om de woning komt al in de bouwwijze van de
woning tot uiting. Ook uit de gewenste oppervlakte van de woonkamer komt deze trend naar
voren. Er is een duidelijk en omvangrijk aanbodoverschot van woningen met kleine woonka-
mers. Dit overschot is tussen 1982 en 1998 verder toegenomen. Daar staat tegenover dat het
tekort aan woningen met grote woonkamers (40 m2 of meer) is toegenomen. Bij de wens voor
een grote woonkamer is sprake van een verschuiving. In 1982 was het vraagoverschot het
grootst in de categorie woonkamers met 30-40 m2. In 1998 is dat verschoven naar de categorie
40-49 m2.

Het totaalbeeld dat uit deze gegevens is af te leiden is duidelijk; meer koop en meer ruimte in
en om de woning. De vraagoverschotten kunnen deels worden opgevangen door nieuwbouw.
De woningbouw moet zich daarbij richten op de koopsector, in de Randstad op eengezins-
woningen, daarbuiten op flat- en etagewoningen. Verder lijken er in de Randstad mogelijk-
heden om het overschot aan flat- en etagewoningen in de huursector te gebruiken om het
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tekort van deze woningen in de koopsector op te vangen. De toenemende verkoop van huur-
woningen aan zittende bewoners is hiervan een voorbeeld. Buiten de Randstad lijkt eenzelfde
omzetting van eigendom mogelijk te zijn, maar dan bij de eengezinswoningen. Het is echter
wel de vraag of hiermee ook tegemoetgekomen kan worden aan de wens om meer ruimte in
de woning. Uit de gegevens blijkt immers dat de mensen een woning verlangen met een ruim
bemeten binnen- en buitenruimte, waarbij niet op het aantal kamers wordt gedoeld, maar op
de omvang van de woonkamer. 

11.3 De markt van koopwoningen
De laatste jaren vinden er belangrijke en relatief snelle verschuivingen plaats tussen kopen en
huren. In deze paragraaf worden de achtergronden geschetst van het toenemende eigenwoning-
bezit en gevolgen ervan voor de woningmarkt. Eerst wordt kort ingegaan op de historie van
het eigenwoningbezit in Nederland (§11.3.1). Vervolgens worden de ontwikkelingen op de
markt van koopwoningen geanalyseerd, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de starters
en doorstromers op de koopmarkt (§11.3.2). In de volgende twee onderdelen van deze para-
graaf staat de toekomst centraal. Eerst worden de gevolgen van demografische, economische
en sociaal-culturele ontwikkelingen voor de ontwikkeling van het eigenwoningbezit geschetst
(§11.3.3). Tot slot wordt een beschouwing gewijd aan de mogelijke gevolgen van het toene-
mende eigenwoningbezit voor de woningmarkt en de partijen die daarop actief zijn (§11.3.4).

11.3.1 Eigenwoningbezit; een korte geschiedenis
Het aandeel eigenwoningbezit in Nederland behoort tot de laagste van alle Europese landen.
De kans is echter groot dat Nederland binnen afzienbare tijd tot de middenmoot van Europa
zal behoren. Het eigenwoningbezit is aanzienlijk toegenomen de afgelopen jaren en bedraagt
nu ongeveer de helft van de woningvoorraad. De verwachting is dat dit aandeel de komende
decennia snel zal toenemen, ook als gevolg van de verkoop van sociale huurwoningen. Toch is
de toename als zodanig geen nieuw verschijnsel. Al sinds het einde van WO II neemt het
eigenwoningbezit toe, zij het in eerste instantie langzaam. Tussen 1950 en 1970 nam het aan-
deel toe van 28% tot 35%. De toename versnelde in de jaren zeventig, waardoor de woning-
voorraad in 1980 uit 41% eigen woningen bestond. Tussen 1980 en 1990 vertraagde de groei
weer, om vervolgens vanaf 1990 tot heden weer te versnellen. 

Verkoop van huurwoningen
De toename van het eigenwoningbezit komt niet alleen voort uit nieuwbouw, maar ook uit
eigendomsomzettingen. Veel woningen die voor 1940 zijn gebouwd en die verhuurd werden in
de particuliere huursector, zijn in de jaren zestig en zeventig verkocht aan zittende of nieuwe
bewoners. Dit is een belangrijke oorzaak van de snelle afname van de particuliere huursector
in met name de grotere steden (Van der Schaar 1979). Is het voor de particuliere huursector
een normale zaak dat woningen na een bepaalde periode worden afgestoten, en zeker voor de
institutionele beleggers, de sociale verhuurders staan er huiverig tegenover. Het aantal ver-
kochte sociale huurwoningen is de afgelopen decennia laag geweest en pas recentelijk is een
toename van de verkopen waarneembaar. Er kan een aantal oorzaken worden aangegeven voor
deze terughoudendheid. 
In de eerste plaats is de schaarste op de Nederlandse woningmarkt zodanig geweest dat er
voor verhuurders geen noodzaak was te verkopen. Pas in de afgelopen jaren neemt de verkoop
van huurwoningen toe als gevolg van een ruimer wordende markt. 
In de tweede plaats is de verkoop van huurwoningen nooit door het beleid van de overheid
bevorderd. Huurders hebben geen kooprecht, zoals in het Verenigd Koninkrijk, en het is niet
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toegestaan de woningen met meer dan 10% korting ten opzichte van de marktprijs aan zitten-
de bewoners te verkopen. Daardoor is het voor huurders van sociale huurwoningen, die over
het algemeen een inkomen hebben dat lager is dan dat van de meeste starters op de markt van
koopwoningen, niet zo aantrekkelijk en vaak zelfs onmogelijk de eigen huurwoning te kopen.
Dit percentage wordt overigens binnenkort hoger vastgesteld in het kader van een subsidie-
regeling voor lagere inkomens die willen kopen. 
In de derde plaats leent een groot deel van de voorraad sociale huurwoningen zich niet goed
voor verkoop. Deze voorraad bestaat voor een groot deel uit flatwoningen, vaak van beperkte
kwaliteit, die niet zo aantrekkelijk zijn om te kopen. Dit in tegenstelling tot de sociale huur-
voorraad in het Verenigd Koninkrijk, die voor een belangrijk deel uit eengezinswoningen
bestond. Het is vooral dit deel van de voorraad dat is verkocht. 

Beleid
De overheid heeft al sinds jaar en dag de bevordering van het eigenwoningbezit als doelstelling.
De argumenten hierbij lopen van het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de
burger en het gezinsleven tot aan het bevorderen van zelfontplooiing, privacy en vermogens-
vorming (Van der Schaar 1987).
In het ontwerp van de nota Wonen waarin het volkshuisvestingsbeleid voor de komende tien
jaar wordt gepresenteerd, wordt het streven om het eigenwoningbezit te doen toenemen sterker
geformuleerd dan in het verleden het geval was. Er wordt ingezet op een forse toename van
het eigenwoningbezit, die deels van de nieuwbouw moet komen, maar vooral ook van de ver-
koop van bestaande huurwoningen. Er zouden afspraken gemaakt moeten worden tussen de
overheid en de sociale verhuurders over het aantal te verkopen huurwoningen. Overigens is de
overheid sinds de verzelfstandiging van de huursector niet meer in een positie om iets derge-
lijks af te dwingen. Er wordt wel een stimuleringsregeling in het leven geroepen om de lagere-
inkomensgroepen het makkelijker te maken een woning te kopen. De verkoop van sociale
huurwoningen zal echter voor een belangrijk deel afhangen van de ontwikkeling van de
woningmarkt, waardoor de ruimte voor sociale huurders om te verkopen wordt bepaald.

Ondanks de doelstelling in het naoorlogse huisvestingsbeleid om het eigenwoningbezit te
bevorderen, is het nooit tot een uitgebreide regulering van de koopsector gekomen, zoals in de
huursector wel gebeurd is. De grondslag voor het beleid van de afgelopen decennia werd
gelegd in het midden van de jaren vijftig (Van der Schaar 1987). Non-interventie werd als 
uitgangspunt gekozen. Het beleid volgt de markt en de overheid heeft een aanvullende rol.
Een grotere tegenstelling met het ingewikkelde en gedetailleerde complex van ordening en
sturing in de huursector, dat in de jaren zestig en zeventig is opgezet, is nauwelijks denkbaar.

De belangrijkste invloed van de overheid op de koopmarkt lag niet zozeer in het volkshuis-
vestingsbeleid, als wel in het kapitaalmarktbeleid en het fiscale beleid. De opheffing van de
kredietbeperking in 1972 heeft een belangrijke stimulerende werking gehad op de markt van
koopwoningen. Dit was mogelijk als gevolg van de uitbreiding van de pensioenen aan het
einde van de jaren zestig, waardoor de besparingen toenamen. Daarnaast was het financie-
ringstekort van de overheid beperkt in het begin van de jaren zeventig, waardoor er sprake
was van een ruime kapitaalmarkt. Door de versoepeling van de kredietbewaking door de over-
heid, versoepelden de banken de eisen voor hypotheekverstrekking. Er werd meer dan voor-
heen rekening gehouden met toekomstige waardestijging van het onderpand, en het inkomen
van de partner werd bij de beoordeling betrokken. Dit alles leidde in samenhang met een hoge
inflatie en stijgende welvaart tot een enorme toename van de vraag naar koopwoningen, die
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overigens rond 1980 als gevolg van inkomensstagnatie en hoge rente weer volledig inzakte. 
Verreweg de belangrijkste stimulans voor het eigenwoningbezit ligt in de fiscale sfeer. De fis-
cale behandeling van het eigenwoningbezit is aanleiding voor veel discussie, maar heeft nooit
wezenlijke veranderingen ondergaan. Het principe van de aftrek van hypotheekrente wordt
door weinigen betwist. De enige discussie die hieromtrent plaatsvindt betreft een maximering
van de aftrek. Hiertoe is het echter nooit gekomen. De belangrijkste beperking van de aftrek
heeft de laatste jaren plaatsgevonden, waarbij de eisen waaraan de aftrek moet voldoen stren-
ger zijn geworden. Hypotheekrente voor de tweede woning en voor consumptieve uitgaven ten
laste van de woninghypotheek zijn niet meer aftrekbaar. 
Naast de renteaftrek wordt de huurwaarde van de woning belast, tot 1970 de brutohuurwaarde
minus de afschrijving en aantoonbare kosten, daarna in de vorm van een forfait.
De belangrijkste wijziging in de fiscale stimulans van het eigenwoningbezit vindt bij aanvang
van 2001 plaats. De tarievenstructuur van de inkomstenbelasting verandert, wat neerkomt op
een verlaging van de belastingtarieven. Hierdoor neemt het financiële voordeel van de aftrek
van hypotheekrente af. Voorlopige berekeningen geven aan dat het belastingvoordeel voor
eigenaren-bewoners afneemt met ruim 10% (Caminada 1999). Daarnaast wordt de renteaftrek
van hypotheken beperkt tot dertig jaar, waardoor het minder aantrekkelijk wordt (gedeeltelijk)
aflossingvrije hypotheken af te sluiten.

11.3.2 Ontwikkelingen op de markt van koopwoningen
In paragraaf 11.2 is de ontwikkeling van het eigenwoningbezit al beschreven. Hierbij is naar
voren gekomen dat het eigenwoningbezit zowel bij gezinnen met kinderen, paren en alleen-
staanden is toegenomen. Alleen bij de alleenstaanden en eenoudergezinnen met een laag inko-
men is het eigenwoningbezit afgenomen in de afgelopen twintig jaar. Er is wel verschil tussen
de huishoudens- en inkomensgroepen in de mate waarin het eigenwoningbezit is toegenomen.
Dit leidt er per saldo toe dat de paren en gezinnen met kinderen en de huishoudens met een
inkomen in de bovenste helft van de inkomensverdeling steeds meer oververtegenwoordigd
zijn in de eigenwoningsector. Voor meer inzicht in de processen die zich op de markt van
koopwoningen afspelen, staan starters en doorstromers op de koopmarkt centraal in deze 
paragraaf.

Starters en doorstromers op de koopmarkt
Uit de inkomensverdeling van de starters op de koopmarkt komt naar voren dat er sprake is
van een toename van huishoudens in de onderste helft van de inkomensverdeling sinds 1982
(tabel 11.8). Behoorde in dat jaar 16% van de starters op de koopmarkt tot de onderste helft
van de inkomensverdeling, in 1990 is dit gedaald tot 8%, om in de jaren daarna weer toe te
nemen tot 23% in 1998.
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Tabel 11.8 Kenmerken starters op de koopmarkt, huishoudenstype (in concentratiegetallen ten opzichte van de 
totale bevolkingen) en 25%-groepen van de inkomensverdeling, 1982-1998 (in procenten)

1982 1986 1990 1994 1998
alleenstaand < 55 jaar 116 131 99 114 110

≥ 55 jaar 9 10 12 6 7
paar < 55 jaar 330 283 302 297 283

≥ 55 jaar 11 13 16 14 16
gezin met kinderen 96 101 108 93 114
eenoudergezin 19 32 22 35 21

1e 25%-groep inkomen laag 4 4 2 4 6
2e 25%-groep 12 16 6 15 17
3e 25%-groep 26 30 30 30 32
4e 25%-groep inkomen hoog 58 51 62 52 45
Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

De lichte toename van de lagere-inkomensgroepen onder starters op de koopmarkt laat onver-
let dat nog steeds meer dan driekwart van de starters een inkomen heeft dat in de bovenste
helft van de inkomensverdeling valt. 
Ook zijn de starters op de koopmarkt zeer ongelijk verdeeld over de huishoudenstypen en
leeftijdscategorieën. Ouderen zijn vrijwel nooit starter op de koopmarkt. De wijze van finan-
ciering van het eigenwoningbezit is hieraan debet. Maar weinig mensen sparen alvorens een
huis te kopen. De jongere huishoudens, vooral de jonge paren, zijn in sterke mate oververte-
genwoordigd bij de starters. De huishoudenssamenstelling van de starters op de koopmarkt is
vrijwel niet veranderd tussen 1982 en 1998.

Tabel 11.9 Kenmerken doorstromers op de koopmarkt, huishoudenstype en 25%-groepen van de inkomensverdeling, 
1982-1998 (concentratiegetallen ten opzichte van alle huishoudens in de koopsector)

1982 1986 1990 1994 1998
alleenstaand < 55 jaar 51 61 55 60 89

≥ 55 jaar 54 75 57 61 56
paar < 55 jaar 102 93 91 105 132

≥ 55 jaar 71 102 86 93 70
gezin met kinderen 119 112 120 117 111
eenoudergezin 77 58 86 47 72

1e 25%-groep inkomen laag 63 65 45 78 70
2e 25%-groep 63 68 63 62 72
3e 25%-groep 92 91 76 86 97
4e 25%-groep inkomen hoog 137 129 130 133 124
Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

Net als starten op de markt van koopwoningen is het doorstromen binnen de koopmarkt een
selectief proces (tabel 11.9). De jonge paren en de gezinnen met kinderen zijn oververtegen-
woordigd bij de doorstroming op de koopmarkt. Vooral de oudere alleenstaanden en oudere
paren zijn ondervertegenwoordigd. Opvallend is de forse toename van het aandeel jongere
paren in de groep van doorstromers. Omdat doorstromen op de woningmarkt meestal gepaard
gaat met een toename van de woonlasten, ligt hier een verband met de toename van het twee-
verdienersschap voor de hand.
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De hoogte van het inkomen is in sterke mate bepalend voor de mogelijkheden van mensen op
de woningmarkt. De hoger-inkomensgroepen zijn dan ook oververtegenwoordigd bij de door-
stromers binnen de koopsector. De ontwikkeling tussen 1982 en 1998 laat zien dat de midden-
inkomens meer dan voorheen doorstromen binnen de koopsector.

Ondanks het feit dat er weinig verschil is tussen de inkomensverdeling van starters en die van
doorstromers, zijn de mogelijkheden voor beide groepen op de markt voor koopwoningen ver-
schillend. Starters kopen veel minder vaak een vrijstaande woning dan doorstromers en nemen
vaker genoegen met een rijtjeswoning of een flat- of etagewoning (tabel 11.10). Ook de ver-
kregen totale kwaliteit is aanmerkelijk lager bij de starters. Het niveauverschil tussen starters
en doorstromers is niet veranderd tussen 1982 en 1998.

Tabel 11.10 Woningtype in de koopsector, naar aard verhuizing, 1982-1998 (verticaal gepercenteerd)
1982 1986 1990 1994 1998

eengezins: vrijstaand niet verhuisd 39 36 33 31 30
startende koper 20 18 16 16 12

doorstroom koper 39 38 38 37 30

eengezins: 2/1 kap, hoek niet verhuisd 29 30 32 34 35
startende koper 29 32 35 33 32

doorstroom koper 30 33 33 35 34

eengezins: rijtjes niet verhuisd 24 26 27 28 29
startende koper 36 36 35 35 37

doorstroom koper 23 18 20 19 22

flat-/etagewoning niet verhuisd 7 8 8 8 7
startende koper 16 14 14 16 19

doorstroom koper 9 11 9 9 14

kwaliteitspunten (gem.) niet verhuisd 150 149 151 155 156
startende koper 142 140 144 147 143

doorstroom koper 163 162 167 170 161
Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

Een algemene trend op de markt van koopwoningen, waarmee zowel de doorstromers als de
starters te maken hebben, is het afnemende aanbod van vrijstaande woningen. Betrok in 1982
nog een vijfde van de starters en twee vijfde van de doorstromers een vrijstaande woning, in
1998 is dat aanzienlijk lager. Dit is niet een gevolg van toenemende selectiviteit in het aanbod,
maar van een afname van het aandeel vrijstaande woningen in de totale koopsector. In de hier
onderzochte periode zijn er weinig vrijstaande woningen bijgebouwd. 
Opvallend is verder dat de starters en doorstromers op de koopmarkt steeds vaker een flat- of
etagewoning hebben betrokken. Bij de starters kan dit het gevolg zijn van de stijgende prijzen,
waardoor moet worden uitgeweken naar dit soort woningen, bij de doorstromers kan de ver-
grijzing een rol spelen. Zoals eerder in dit hoofdstuk al duidelijk werd (tabel 11.7), is de vraag
naar flat- en etagewoningen in de koopsector fors toegenomen en is het relatieve tekort groot.
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Woonlasten en prijzen
In paragraaf 11.2 van dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de woonlasten in de koopsector
fors zijn toegenomen sinds 1990. Uit de gegevens in tabel 11.11 komt naar voren dat dit vooral
veroorzaakt wordt door de toenemende lasten van starters en doorstromers op de koopmarkt. 
In 1982 waren de lasten van deze groepen ook hoog. Hierin kwamen de zeer hoge rentestanden
van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig tot uiting. In de jaren daarna zijn deze lasten echter
afgenomen. De toename van de lasten in de afgelopen jaren wordt niet door de rente veroor-
zaakt, maar door de hoge huizenprijzen, die tussen 1990 en 1998 met 70%-80% zijn toegenomen.
Het gevolg hiervan is dat het aandeel starters en doorstromers dat meer dan 25% van het
besteedbare inkomen aan woonlasten betaalt, fors is toegenomen tussen 1994 en 1998.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat starters en doorstromers op de koopmarkt steeds
meer moeten betalen voor dezelfde kwaliteit (Van Dugteren en Van Praag 2000). De kwaliteit
van de woningen die starters en doorstromers betrekken, is niet veranderd in de jaren tachtig
en negentig, de woonlasten zijn wel fors toegenomen.

Tabel 11.11 Nettowoonlastenquote in de koopsector en verkoopwaarde woning, naar aard verhuizing, 1982-1998
1982 1986 1990 1994 1998

gemiddelde quote
niet verhuisd 9,8 11,2 10,5 13,0 13,5
starter op de koopmarkt 19,7 15,2 14,5 16,3 20,5
doorstromer op de koopmarkt 18,1 14,3 14,6 17,6 19,3

quote 25% of hoger
niet verhuisd 7 8 5 10 11
starter op de koopmarkt 25 11 8 14 28
doorstromer op de koopmarkt 24 9 9 17 25

gemiddelde verkoopwaarde (x 1.000)
niet verhuisd 153 146 174 232 324
starter op de koopmarkt 139 125 152 203 281
doorstromer op de koopmarkt 201 182 220 294 367

Bron: CBS (WBO'82-'98) SCP-bewerking

Bij de prijsvorming op de koopmarkt heeft zich de afgelopen jaren iets merkwaardigs voor-
gedaan. De prijzen van de bestaande koopwoningen zijn veel sneller toegenomen dan bij nieuwe
woningen het geval is. Wanneer de prijsontwikkeling in beide sectoren wordt gecorrigeerd
voor kwalitatieve en regionale aspecten, blijken de prijzen van bestaande woningen sinds het
begin van de jaren zeventig bijna 30% meer te zijn gestegen dan die van nieuwe koopwonin-
gen (Conijn et al. 1998).

Alle kenmerken wijzen op een echte hausse op de markt van koopwoningen. Het aantal ver-
huisbewegingen op de koopmarkt is enorm toegenomen tussen 1994 en 1998. Er is een groot
tekort aan koopwoningen, waardoor de prijzen aanzienlijk zijn gestegen. De prijzen in de
bestaande voorraad stijgen veel meer dan de nieuwbouwprijzen, terwijl het aanbod van
bestaande woningen veel groter is. De rente is relatief laag, waardoor de aanvangslasten bin-
nen de perken blijven. De inflatie is echter ook laag, waardoor de financieringslasten maar
langzaam verminderen in de loop van de jaren. De condities om een woning te kopen zijn al
met al niet zo heel gunstig. Het is daarom de vraag of en, zo ja, wanneer er een correctie zal
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komen in de prijsvorming van koopwoningen. Dit is afhankelijk van maatschappelijke ontwik-
kelingen en het overheidsbeleid. Hierover handelen de volgende delen van deze paragraaf.

11.3.3 Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op de markt van koopwoningen 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van demografische, 
economische en sociaal-culturele ontwikkelingen op het functioneren van de woningmarkt, in
het bijzonder de koopmarkt. 

Demografische ontwikkelingen
De bevolking van Nederland neemt nog steeds toe en zal naar verwachting pas rond 2040 sta-
biliseren. Dit betekent dat de woningbehoefte ook toe zal blijven nemen, waardoor de woning-
voorraad de komende jaren zal moeten blijven groeien. Er zijn hierdoor mogelijkheden om via
nieuwbouw in te spelen op veranderingen in de woningvraag. In landen waar de bevolkings-
groei nu al is gestabiliseerd, zoals België, Italië en Duitsland, zal het veel moeilijker zijn de
woningvoorraad te transformeren. In deze landen kan de woningvoorraad alleen worden aan-
gepast door sloop en nieuwbouw van woningen of ingrijpende verbeteringen bij bestaande
woningen. Dergelijke processen zijn veel moeilijker van de grond te krijgen dan een uitbreiding
van de woningvoorraad met geschikte nieuwe woningen. De voorwaarden in Nederland voor
een substantiële bijdrage van de nieuwbouw aan de vraagverandering in de richting van het
eigenwoningbezit zijn dus aanwezig. 
Een andere demografische ontwikkeling die van invloed is op de woningmarkt is de verande-
ring van de leeftijdsopbouw. Ondanks de toename van de bevolking van Nederland, is er toch
sprake van ontgroening en vergrijzing. Dit heeft belangrijke consequenties voor de woning-
markt.
In de eerste plaats zal het relatieve belang van de nieuwe instroom op de woningmarkt afnemen.
Weliswaar blijft nieuwbouw noodzakelijk, maar deze zal als aandeel van de totale woning-
voorraad afnemen. Ten tijde van de omvangrijke woningtekorten bedroegen de toevoegingen
aan de woningvoorraad 2% of meer. Dit aandeel zal afnemen tot ongeveer 1%. Veranderende
woonvoorkeuren zullen dus meer dan voorheen in de bestaande woningvoorraad moeten wor-
den bevredigd. Een deel van de dynamiek verdwijnt daarmee uit de werking van de woning-
markt. Daar staat tegenover dat als gevolg van de vergrijzing de uitstroom uit de woningmarkt
zal toenemen in de komende decennia, maar de piek in de toename zal nog enige decennia op
zich laten wachten, omdat de vergrijzing van de bevolking nog maar in een beginfase verkeert. 
In de tweede plaats zal de vergrijzing tot gevolg hebben dat de mobiliteit van de huishoudens
op de woningmarkt afneemt, waardoor de dynamiek vermindert. Naarmate mensen ouder wor-
den, worden zij minder mobiel op de woningmarkt. Dit proces begint al rond het veertigste
levensjaar.
In derde plaats zal het gedrag van steeds grotere groepen op de woningmarkt defensief zijn.
Als gevolg van de vergrijzing zit een steeds groter deel van de bevolking aan de top van de
wooncarrière. Mensen verbeteren de woonsituatie in de loop van hun leven. Meestal worden
de grootste stappen gezet wanneer gezinsvorming plaatsvindt en wanneer men carrière op de
arbeidsmarkt maakt. Dit proces is voor veel mensen rond het vijftigste levensjaar ten einde.
Daarna volgt een consolidatiefase, waarbij men probeert te behouden wat men heeft, totdat de
validiteit een keuze voor een andere woning noodzakelijk maakt. Vanaf het jaar 1995 wordt de
naoorlogse geboortegolf 50 jaar. Het aantal mensen in de bevolking dat aan de top van de
wooncarrière zit, neemt daardoor toe. Zoals eerder in deze paragraaf naar voren is gekomen,
nemen ouderen maar in beperkte mate deel aan de verhuisbewegingen op de woningmarkt. 
Dit betekent dat de mogelijkheden om te klimmen in de woninghiërarchie voor de jongere
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generaties in eerste instantie beperkt zijn. Deze groepen zijn voor een belangrijk deel afhanke-
lijk van de nieuwbouw.
De keuze voor het eigenwoningbezit vindt op relatief jonge leeftijd plaats, terwijl de uitstroom
uit de koopmarkt beperkt is en pas op latere leeftijd gerealiseerd wordt, enerzijds doordat voor
ouderen geschikte woningen vooral in de huursector te vinden zijn, anderzijds door sterfte. De
uitstroom uit de koopmarkt zal pas na 2020 plaatsvinden, wanneer de eerste lichting van de
naoorlogse geboortegolf 75 jaar wordt. Dit is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van
het aanbod van voor ouderen geschikte woningen in de koopsector. Dit aanbod is nu nog
beperkt. Wanneer hierop door de markt wordt ingespeeld in de komende decennia, zullen
ouderen minder snel gedwongen zijn naar een huurwoning te verhuizen. In samenhang met de
wetenschap dat als gevolg van cohortvervanging het eigenwoningbezit onder ouderen snel toe-
neemt, zal de vergrijzing tot gevolg hebben dat de druk op de markt voor koopwoningen groot
zal blijven. 

Economische ontwikkelingen
Economische ontwikkelingen bepalen in sterke mate de vraag naar koopwoningen. Het kopen
van een woning houdt financiële risico's in voor de aspirant-eigenaar-bewoner. Uit het verle-
den is gebleken dat vooral de eerste vijf tot tien jaar na de aankoop van de woning de risico's
het grootst zijn. Dit heeft te maken met de hoge aanvangslasten van een eigen woning, die als
gevolg van inflatie en waardevermeerdering van de woning in de loop van de tijd afnemen. De
inflatie is verantwoordelijk voor de geleidelijke afname van de reële financieringslasten, die in
de meest gebruikelijke hypotheekvormen nominaal gelijk blijven (afgezien van rentefluctuatie).
Waardevermeerdering zorgt ervoor dat er overwaarde in de woning ontstaat, waardoor het
financieringsrisico vermindert. 
Deze factoren maken de vraag naar koopwoningen erg gevoelig voor het vertrouwen dat men-
sen hebben in de economische ontwikkeling. De economische groei van de afgelopen jaren en
de gunstige vooruitzichten voor de komende tijd hebben dan ook een positief effect gehad op
de vraag naar koopwoningen. De verwachtingen zijn dermate positief dat een beperkte ver-
hoging van de rente nauwelijks of geen negatief effect heeft gehad op de koopmarkt. 
Niet alleen de groei van de economie in het algemeen is een belangrijke factor in de populari-
teit van de koopsector, de verdeling van de groei over de huishoudens is dat ook. Eerder werd
vastgesteld dat de -inkomensgroepen maar in zeer beperkte mate delen in het eigenwoning-
bezit, terwijl het eigenwoningbezit in de bovenste helft van de inkomensverdeling zeer hoog
is. Naarmate het eigenwoningbezit toeneemt, komt het verzadigingsniveau ervan bij de hogere
inkomens in zicht. Voor een persisterende groei van de koopmarkt is het daarom noodzakelijk
dat het eigenwoningbezit in de onderste helft van de inkomensverdeling toeneemt. Het is dus
afhankelijk van de verdeling van de groei en de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid of
de koopmarkt ook op lange termijn een groeimarkt zal blijken te zijn. 

Van minstens even groot belang voor de markt van koopwoningen zijn de inflatie en de rente
(samen de reële rente). Uit een vergelijking van een aantal westerse landen blijkt dat er een
duidelijk verband is tussen inflatie en de ontwikkeling van het eigenwoningbezit (Feddes
1995). In de volgende paragraaf wordt dit als oorzaak gezien van het hoge aandeel eigen-
woningbezit in de Zuid-Europese landen. Ook binnen de andere Europese landen wordt dit
verband gevonden. In Duitsland en Zwitserland heeft in de eerste decennia na WO II de
nadruk in het monetaire beleid gelegen op inflatiebeperking. Dit zijn de enige twee landen in
Europa waar de huursector niet is gekrompen. Nederland volgt daarbij op korte afstand. In de
landen met een hogere inflatie in de naoorlogse decennia is het eigenwoningbezit veel meer
toegenomen dan in de landen met een relatief lage inflatie.
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Sociaal-culturele ontwikkelingen
Bij dit thema kunnen veel factoren worden betrokken. Hier wordt dit onderwerp beperkt tot
het proces van huishoudensvorming en de positie die de woning in het dagelijks leven
inneemt.
Uit de verdeling van het eigenwoningbezit over de verschillende typen huishoudens is naar
voren gekomen dat het eigenwoningbezit tot voor kort het domein was van gezinnen met kin-
deren. Dit kan worden verklaard uit de voorkeur van dit huishoudenstype voor een eengezins-
woning, die vaker in de koopsector dan in de huursector gevonden kan worden. De afgelopen
jaren neemt ook bij paren het eigenwoningbezit toe, als gevolg van het toenemende aantal
tweeverdieners en de vergrijzing. De generatie die de toename van eigenwoningbezit in de
jaren zestig en zeventig heeft meegemaakt wordt ouder en bereikt de lege-nestfase. 
Alleen bij de alleenstaanden en eenoudergezinnen komt het eigenwoningbezit weinig voor. Bij
deze huishoudens is er zelfs sprake van een relatieve afname van het eigenwoningbezit ten
opzichte van de andere huishoudens. De ontwikkeling van de huishoudens laat zien dat het
aandeel alleenstaanden in de bevolking sterk is toegenomen, van 24% in 1982 tot 33% in
1998. Door de toename van het aandeel alleenstaanden kan de groei van het eigenwoningbezit
worden geremd.

De rol van de woning in het dagelijks leven is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd.
Was zij voorheen een plaats waar het gezin samenkwam om de vrije tijd door te brengen,
tegenwoordig is de woning een uitvalsbasis voor activiteiten buitenshuis. Het aantal werkende
vrouwen is snel toegenomen en de vrije tijd wordt steeds vaker buiten de woning gevuld.
Tevens is het tijdsritme van de individuele gezinsleden geïndividualiseerd. De tijd die tegelij-
kertijd door de gezinsleden in huis wordt besteed neemt af.
Door deze ontwikkelingen wordt de locatie van een woning steeds belangrijker. Het werk van
beide partners moet bereikbaar zijn en op kortere afstand moeten voorzieningen voor vrije-
tijdsbesteding beschikbaar zijn. Verandering van baan van een van de partners kan problemen
opleveren met de woonlocatie.

Tot slot kan de vraag gesteld worden in hoeverre het eigenwoningbezit een sociaal-cultureel
fenomeen is. Gezien de huidige aandacht voor het eigenwoningbezit lijken er aanwijzingen te
zijn dat het eigenwoningbezit 'normaal' is en huren iets voor als het niet anders kan. Duidelijk
is wel dat het bereiken van de status van eigenaar-bewoner al sinds lange tijd een streven van
velen is, dat slechts wordt belemmerd door sociaal-economische omstandigheden op individu-
eel of macroniveau en door het aanbod. Eigenwoningbezit is in Nederland een vorm van status.
Wanneer een vergelijking gemaakt wordt met landen waar het eigenwoningbezit een veel gro-
tere verspreiding kent, komt echter naar voren dat in deze landen het eigenwoningbezit een
vorm van overleven is. Heeft men geen eigen huis, dan heeft men vaak problemen een dak
boven het hoofd te vinden. Men is genoodzaakt een slechte woning voor veel geld te huren of
in te gaan wonen bij familie. In deze landen is de kwaliteit van de huisvesting en het woon-
milieu een uiting van status, niet het woningbezit op zichzelf. 
Waarschijnlijk is de notie van kwaliteit van de woning en het woonmilieu ook in Nederland de
belangrijkste drijfveer van degenen die status zoeken. Omdat er een duidelijke samenhang is
tussen kwaliteit en eigendomsverhouding, lijkt het alsof het bezitten van de woning de status
bepaalt. De sterke toename van het eigenwoningbezit is nog van te recente datum om het
eigenwoningbezit als autonome sociaal-culturele trend te kunnen typeren. 
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Conclusie
De hiervoor beschreven ontwikkelingen overziende lijkt het geen uitgemaakte zaak dat het
eigenwoningbezit zal toenemen tot het niveau van Ierland, Griekenland en Spanje, waar ruim
80% van de woningvoorraad uit koopwoningen bestaat. Er zijn duidelijke demografische, 
economische en sociaal-culturele drempels die de toename begrenzen. Politiek lijkt het eigen-
woningbezit wel een steeds duidelijker beleidsstreven te worden.

11.3.4 Toenemend eigenwoningbezit; mogelijke problemen en perspectieven
De hoogconjunctuur en de daarmee samenhangende hausse op de markt van koopwoningen
zijn verantwoordelijk voor relatief snelle veranderingen op de woningmarkt. De omslag van
een door huurwoningen gedomineerde woningmarkt in een door koopwoningen gedomineerde
woningmarkt vindt in snel tempo plaats. Bedroeg het aandeel eigenwoningbezit eind jaren
zeventig nog maar 40%, als het streven uit de ontwerpnota Wonen werkelijkheid wordt,
bestaat in 2010 bijna tweederde van de woningvoorraad uit koopwoningen. In dit laatste deel
van deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van deze snelle toename van het eigen-
woningbezit voor de woningmarkt en voor de partijen die daarop actief zijn: de bewoners en
verhuurders. Tot slot wordt ingegaan op de rol van de overheid. 

Dynamiek op de woningmarkt
De toename van het eigenwoningbezit in de afgelopen jaren kan worden gezien als een inhaal-
slag na een lange periode van aandacht voor de sociale huursector. De toename van het eigen-
woningbezit zal daarbij tot een minder dynamische woningmarkt leiden. Wanneer men een-
maal een woning heeft gekocht, neemt de geneigdheid tot verhuizen af. Men heeft geïnves-
teerd in een woning, waarin vaak verder wordt geïnvesteerd door er verbeteringen in aan te
brengen. Naast deze drempel is er een aantal institutionele aspecten, die de drempel voor 
eigenaren-bewoners om te verhuizen hoog doet zijn. Het verkopen en kopen van een woning
kost veel geld, omdat er makelaarskosten aan verbonden zijn en de kosten voor de koper van
een woning oplopen tot 10% van de aankoopwaarde van de woning. Hieraan draagt de over-
drachtsbelasting van 6% van de verkoopwaarde in sterke mate bij.
Het toenemende eigenwoningbezit zal, nadat er een nieuw evenwicht tussen huren en kopen is
gevonden – wanneer het tekort aan koopwoningen is opgeheven –, leiden tot een verstarring
van de woningmarkt, waarvan vooral de nieuwkomers problemen zullen ondervinden. Deze
groep heeft tot op heden kunnen profiteren van de dynamiek in de huursector, waar veel meer
verhuisbewegingen plaatsvinden en waar de barrière om te verhuizen veel geringer is dan in
de koopsector. Wanneer deze sector in omvang afneemt en steeds meer het domein wordt van
mensen met een laag inkomen, die met hulp van de overheid in hun huisvesting voorzien, zal
het voor starters op de woningmarkt moeilijker worden een geleidelijke start te maken. Het
toenemende aantal starters op de woningmarkt die een woning kopen kan hier een eerste sig-
naal voor zijn. 

Bewoners
Het eigenwoningbezit heeft belangrijke gevolgen voor de plaats die het wonen in het leven
inneemt. De eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor het wonen neemt toe. Dit bete-
kent dat men zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de woning. Dit wordt altijd als een
positieve bijdrage van het eigenwoningbezit aan de kwaliteit van de samenleving gezien, maar
kan ook een keerzijde hebben. Uit de internationale vergelijking (§11.4) komt naar voren dat
er in landen met een breed verspreid eigenwoningbezit vaak sprake is van een kwaliteits-
probleem in de woningvoorraad, dat wordt veroorzaakt doordat een deel van de eigenaren-
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bewoners niet voldoende middelen beschikbaar heeft of stelt om de kwaliteit van de woning
op peil te houden. Dichter bij huis is dit ook al naar voren gekomen in het oudere deel van de
woningvoorraad. Het stadsvernieuwingsproces in wijken met veel eigenwoningbezit verloopt
uiterst moeizaam, vanwege het lage inkomen van de bewoners en de problemen met de geza-
menlijke aanpak van naast elkaar gelegen woningen. Omdat het grootste deel van het eigen-
woningbezit in Nederland nog steeds een duidelijk statuskarakter heeft, zijn de problemen tot
op dit moment beperkt. Bij een brede verspreiding van het eigenwoningbezit kunnen er kwali-
teitsproblemen in de voorraad ontstaan.
Een ander aspect van het toenemende eigenwoningbezit is dat voor mensen met een modaal
inkomen en hoger de keuze om te huren steeds minder makkelijk wordt. De kleiner wordende
voorraad sociale huurwoningen wordt steeds minder bereikbaar voor midden- en hogere-
inkomensgroepen, omdat deze gereserveerd worden voor lagere-inkomensgroepen. Dit gebeurt
meestal doordat er maximuminkomensgrenzen gesteld worden voor toelating tot de huursector.
De duurdere particuliere huursector is beperkt van omvang en vaak niet aantrekkelijk, doordat
de huren geliberaliseerd zijn.

Sociale verhuurders
Het toenemende eigenwoningbezit is er de oorzaak van dat de sociale verhuurders in steeds
grotere mate met een eenzijdige huurderspopulatie met een laag inkomen te maken krijgen.
Dit kan tot een aantal problemen leiden. In de eerste plaats wordt het sociale beheer moeilijker,
omdat er steeds meer mensen met beperkte maatschappelijke perspectieven bij elkaar komen
te wonen. In landen met een beperkte omvang van de sociale huursector en in landen met een
sociale huursector die alleen gericht is op lagere-inkomensgroepen, is dit al het geval. In de
tweede plaats kan het er uiteindelijk toe leiden dat de mogelijkheden om te investeren in de
kwaliteit van de voorraad afnemen. Wanneer een groot deel van de huurderspopulatie uit lagere-
inkomensgroepen bestaat, nemen de mogelijkheden om de huren te verhogen af. 
De omvang van de sociale huursector is op dit moment nog zeer groot en de sector kan finan-
cieel een stootje hebben, maar de kwalitatieve achterstand in grote delen van de sociale huur-
sector zijn aanzienlijk. Het betreft vaak geen directe bouwkundige problemen, die een bedrei-
ging vormen voor de bewoonbaarheid van woningen, maar een kwalitatieve achterstand ten
opzichte van de rest van de voorraad. De omvangrijke voorraad sociale huurwoningen uit de
jaren vijftig en zestig loopt sterk in kwaliteit achter bij de nieuwere woningen. De investerin-
gen die gemoeid zijn met het renoveren en aanpassen van deze woningen aan de eisen van de
tijd zijn zeer groot en kunnen vaak niet door huurverhoging worden gedekt, omdat de woning
dan te duur zou worden voor de doelgroep. Het is de verwachting dat een deel van deze voor-
raad wordt gesloopt (onder andere in het kader van de stedelijke vernieuwing), waarna er
koopwoningen worden teruggebouwd. Hiermee kan de renovatie van de huurwoningen die in
stand worden gehouden, worden gefinancierd. Daarnaast wordt een groot deel van de huur-
verhogingen die het gevolg zijn van renovatie, opgevangen door de huursubsidie.

De rol van de overheid
Een toenemend eigenwoningbezit leidt ertoe dat de overheid steeds minder mogelijkheden zal
hebben om invloed uit te oefenen op de woningmarkt. Onder de huidige gunstige conjuncturele
condities is de noodzaak tot correctie ook niet groot. Wanneer er echter een omslag in de con-
junctuur plaatsvindt, heeft de overheid weinig mogelijkheden om anticyclisch beleid te voeren.
Het deel van de woningvoorraad waarop men invloed uit kan oefenen, is immers veel kleiner
geworden en sturing via nieuwbouw zet bij een afnemende groei van de woningbehoefte 
weinig zoden aan de dijk.
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Door de omslag in het beleid in de jaren negentig is het beleid nu meer gericht op het individu
dan op de instituties op de woningmarkt (sociale huursector). In het beleid voor de komende
jaren wordt deze lijn verder doorgetrokken, waarbij een vrije keuze voor de burger op de
woningmarkt centraal komt te staan. Dit is geen geringe beleidsopgave, omdat de werking van
de woningmarkt verre van perfect is. De belangrijkste oorzaak hiervan is het voorraadkarakter
van de woningmarkt. Het in balans brengen van vraag en aanbod is zeer moeilijk via het aan-
bod te realiseren. Het gevolg hiervan is dat de prijseffecten van een mismatch tussen vraag en
aanbod groot zijn. De enorme prijsstijgingen in het luxere deel van de woningvoorraad zijn
hiervan een voorbeeld.
Het bieden van keuzevrijheid voor burgers betekent niet alleen het verbeteren van de werking
van de woningmarkt, maar ook het bieden van mogelijkheden aan mensen die vanwege de
marktwerking beperkt worden in hun keuzevrijheid. Een vrije woningmarkt dringt mensen met
minder koopkracht en een beperkte sociaal-maatschappelijke bagage naar de kantlijn van de
woningmarkt. Ondersteuning van de minder draagkrachtige vraag zal daarom noodzakelijk
blijven. Het bieden van keuzevrijheid is dan ook geen synoniem voor vrije marktwerking. 

Een toename van de keuzevrijheid op de woningmarkt kan alleen wanneer in het beleid geen
onderscheid gemaakt wordt tussen de eigendomssectoren. In de praktijk betekent dit dat lagere-
inkomensgroepen ondersteund moeten worden om een koopwoning te bemachtigen. In de
jaren zeventig en begin jaren tachtig zijn dergelijke maatregelen van kracht geweest. Hiervan
is toen op relatief grote schaal gebruikgemaakt. In de jaren 1979 tot 1983 zijn jaarlijks onge-
veer 20.000 'premie A-woningen' gebouwd. De subsidies waren echter alleen gericht op de
nieuwbouw. De nieuwe wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW), die in 2001 van kracht zal
worden, heeft een breder werkingsgebied en betreft de gehele woningvoorraad. In deze rege-
ling wordt ernaar gestreefd de koopsector beter toegankelijk te maken voor de lagere-inkomens-
groepen. Hierbij wordt uitgegaan van de inkomensgrenzen uit de huursubsidieregeling.
Daarnaast wordt er een maximale koopprijs van de woning gehanteerd en een maximale hypo-
theekhoogte. Gezien de hoogte van deze grenzen (koopprijs maximaal 247.000 gulden), is het
de verwachting dat deze regeling vooral gebruikt zal worden door huishoudens met een laag
inkomen, die een woning van een sociale verhuurder kopen (TK 1999/2000). Vaak gaat het
dan om de woning waarin zij al wonen. Gezien het huidige prijsniveau van koopwoningen,
waarbij het aantal woningen onder deze koopprijsgrens zeer beperkt is, zal de regeling vooral
tot de verkoop van sociale huurwoningen beperkt blijven.
Het bereik van de regeling zal onder de huidige marktomstandigheden beperkt zijn. Er wordt
rekening gehouden met 20.000 nieuwe gebruikers per jaar, een aantal dat aansluit bij de 
verwachtingen omtrent de omvang van de verkoop van sociale huurwoningen aan zittende
bewoners.

Met deze regeling is een eerste aanzet gegeven voor een sectorneutraal beleid. De realiteit
gebiedt echter te onderkennen dat het effect ervan beperkt zal zijn. Daarmee wordt duidelijk
dat een beleid gericht op keuzevrijheid eerder gericht moet zijn op de vrijheid in keuze van
kwaliteit dan op vrijheid van keuze tussen de eigendomssectoren. Eerder is al vermeld dat het
aandeel van de lagere-inkomensgroepen in het eigenwoningbezit, beperkt is. Tegelijkertijd
blijkt dat er in landen met veel eigenwoningbezit, vaak sprake is van een kwaliteitsprobleem
aan de onderkant van de woningmarkt. De keuzevrijheid van lagere-inkomensgroepen zal dan
ook vooral vorm moeten krijgen binnen de huursector. De vigerende huursubsidieregeling vol-
doet in sterke mate aan de voorwaarde van kwaliteitskeuze. De korting op de subsidie voor
woningen met een relatief hoge kwaliteit die tot uiting komt in de huur, is beperkt. 
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De komende jaren wordt geëxperimenteerd met een verdergaande vorm van keuzevrijheid,
waarbij de individuele subsidie niet meer aan de hoogte van de huur gebonden is, maar alleen
aan het inkomen. De ontvanger van een dergelijke voucher kan dan zelf de keuze maken tus-
sen het wonen in een woning van lage kwaliteit met lage woonlasten, waarbij men geld over-
houdt voor andere bestedingen, of voor een woning van hoge kwaliteit, waarbij men geld
moet toeleggen op het wonen. 
De beperkte keuzevrijheid van lagere-inkomensgroepen naar eigendomssector in combinatie
met een toename van de keuzevrijheid naar kwaliteit en woonlasten, kan alleen worden 
gerealiseerd wanneer er een relatief omvangrijke en naar prijs en kwaliteit gedifferentieerde
huursector blijft bestaan. Dit stelt grenzen aan de toename van het eigenwoningbezit.

11.4 Internationale vergelijking
Een internationale vergelijking van het wonen in de verschillende landen van Europa heeft
geen Europees beleidskader. Er is namelijk geen Europees beleid op het terrein van de huis-
vesting. Ook mag er door de EG geen direct huisvestingsbeleid worden geformuleerd als
gevolg van het subsidiariteitsbeginsel. Huisvestingsbeleid is een nationale zaak. Aan Europese
fondsen die projecten financieren die een nauwe relatie met volkshuisvesting hebben, wordt de
voorwaarde opgelegd dat de gelden niet aan huisvesting mogen worden besteed. Daarnaast
lijkt er wel wat ruimte te zijn voor het gebruik van Europese fondsen voor zaken die de huis-
vesting raken. Zo is het wel mogelijk gebleken om aspecten van de fysieke woonomgeving en
de sociale cohesie in de buurt met gelden uit de Europese structuurfondsen te financieren. 

In het eerste deel van deze paragraaf (§11.4.1) worden de nationale woningmarkten in ver-
schillende landen van Europa met elkaar vergeleken. De nadruk ligt bij deze vergelijking op
kwaliteit en eigendomsverhouding. Daarnaast is aandacht voor de werking van de woning-
markt in de verschillende landen. Bij deze analyses wordt gebruikgemaakt van een Europees
Panelonderzoek, dat in veertien van de vijftien lidstaten van de EG gehouden wordt. Het jaar
1996 is hiervan beschikbaar voor analyse. Het gaat weliswaar om een kleine steekproef (in
Nederland betreft het niet meer dan 5000 cases), maar de landen zijn inhoudelijk goed te ver-
gelijken, omdat in elk land dezelfde vragen zijn gesteld. Er is in dit Europese panel veel aan-
dacht besteed aan de kwaliteit van de woningvoorraad en het oordeel van de bewoners over de
huisvesting. Niet eerder waren zoveel van deze aspecten internationaal vergelijkbaar.
Daarnaast biedt deze gegevensbron ook de mogelijkheid de gegevens per land te analyseren
naar leeftijd, huishoudenstype en inkomen, waardoor de vergelijking tussen de landen in een
breder perspectief kan worden gezien. 

In het eerste (en grootste) deel van deze paragraaf wordt echter niet meer dan een momentopname
gepresenteerd. Het materiaal leent zich ook niet voor tijdreeksanalyse. In het tweede deel van
deze internationale vergelijking staan daarom de ontwikkelingen centraal, waarbij van andere
gegevens moet worden uitgegaan. Werd in het eerste deel van deze paragraaf gebruikgemaakt
van microgegevens, in het tweede deel wordt gebruikgemaakt van macrogegevens, die afkom-
stig zijn van de Verenigde Naties en de EG. De mogelijkheden tot het vergelijken van ontwikke-
lingen zijn hier aanzienlijk minder dan bij de vergelijking van de woningmarkt het geval was. 
In het derde deel van de paragraaf wordt het beleid in de verschillende landen van Europa ver-
geleken. Hier worden per land kort de ontwikkelingen op de woningmarkt, de belangrijkste
problemen daarbij en de beleidsreactie erop beschreven. In deze paragraaf wordt geen aparte
aandacht aan Nederland besteed. Nederland staat wel centraal in de slotbeschouwing, waarbij
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een relatie wordt gelegd tussen de recente discussies rond de totstandkoming van de nieuwe
nota Wonen en het beleid in andere landen. In hoeverre kan het Nederlandse beleid lering trek-
ken uit het beleid in andere landen? 

In het kwantitatieve deel van deze paragraaf zullen zoveel mogelijk Europese landen worden
betrokken in de analyse. Vanwege het gebruik van het Europese panel zullen landen die niet
tot de EG behoren en Zweden, dat niet aan het Europese panel meedoet, buiten beschouwing
blijven. In de rest van deze internationale vergelijking zullen deze landen niet worden mee-
genomen. Een en ander heeft tot gevolg dat van de Scandinavische landen alleen Denemarken
en Finland in de vergelijking worden beschreven. 

11.4.1 De nationale woningmarkten vergeleken
Bij de internationale vergelijking in het Sociaal en Cultureel Rapport uit 1990 waren er nog
maar weinig gegevens beschikbaar om een brede analyse van de verschillen in woningkwaliteit,
eigendomsverhouding en de werking van de woningmarkt te presenteren. Met behulp van het
Europese huishoudenspanel (ECHP) is de mogelijkheid hiertoe verruimd. Een aantal woning-
kenmerken kan worden beschreven, te weten de bouwwijze van de woning en de ruimte in de
woning. Daarnaast zijn de oordelen van de bewoners bekend over allerlei kwalitatieve aspec-
ten van de woning. Naast de kwaliteit komt de eigendomsverhouding aan de orde. Met behulp
van deze gegevens kan de structuur van de woningmarkt van de verschillende landen van
Europa worden vergeleken. Daarnaast is het ook mogelijk de werking van de woningmarkt te
analyseren, omdat het mogelijk is de gegevens per land te analyseren naar huishoudenstype,
inkomen en leeftijd. Hierdoor wordt meer duidelijk omtrent de woninghiërarchie, de woon-
carrière van huishoudens en de selectieprocessen die zich op de woningmarkt afspelen.
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Kenmerken van de woningvoorraad

Tabel 11.12 Bouwwijze van de woning, 1996 (in procenten)
eengezins etage/flat eengezins

vrijstaand 2/1-kap, rijtjes kleinschaliga grootschaligb overig totaal
Nederland0 14 54 5 22 5 68

België 33 43 13 9 3 76
Duitsland 26 14 38 20 2 40
Frankrijk 37 21 14 27 1 58
Ierland 44 50 3 1 1 94
Luxemburg 36 31 21 11 2 67
Oostenrijk 40 4 15 35 6 44
Verenigd Koninkrijk 23 60 11 5 1 83

Denemarken 45 14 14 23 4 59
Finland 38 19 3 40 1 57

Griekenland 28 18 33 21 1 46
Italië 21 12 37 25 6 33
Portugal 47 21 19 11 2 68
Spanje 18 19 18 46 0 37

totaalc 27 26 23 22 2 53
a In een gebouw met minder dan 10 woningen.
b In een gebouw met 10 woningen of meer.
c Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (EHCP'96) SCP-bewerking

Uit de gegevens in tabel 11.12 komt naar voren dat verschillen in Europa erg groot zijn. Italië,
Spanje, Duitsland en Oostenrijk hebben relatief weinig eengezinswoningen in de voorraad. In
Italië en Duitsland bestaat een groot deel van de voorraad uit kleinschalige flat- en etage-
woningen, in Oostenrijk en Spanje uit grootschalige flat- en etagewoningen. Dit woningtype
komt ook in Finland op ruime schaal voor. In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België
bestaat meer dan driekwart van de woningvoorraad uit eengezinswoningen. Ook Nederland
heeft een relatief hoog aandeel eengezinswoningen, waarbij opvalt dat dit vooral twee-onder-
een-kap-, hoek- of rijtjeswoningen zijn. Het aandeel vrijstaande woningen is hier in verge-
lijking met andere Europese landen laag, zelfs lager dan in de landen waar de eengezins-
woning minder vaak voorkomt. Dit plaatst het tekort in dit segment van de Nederlandse
woningmarkt, dat in de vorige paragraaf van dit hoofdstuk naar voren kwam, in een breder
perspectief.
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Tabel 11.13 Ruimte in de woning; aantal vertrekkena en het oordeel over de ruimte in de woning, 1996
vertrekken aantal vertrekken < 1 vertrek te weinig ruimte
gemiddeld per persoon per persoon % %

Nederland 4,7 2,5 2 10
overig West- en Midden-Europa

België 4,0 2,0 6 14
Duitsland 3,4 1,8 8 11
Frankrijk 3,8 1,9 10 12
Ierland 4,6 2,0 15 12
Luxemburg 4,3 2,1 8 10
Oostenrijk 3,8 1,8 13 16
Verenigd Koninkrijk 4,2 2,2 5 19

Noord-Europa
Denemarken 3,6 2,0 5 16
Finland 2,9 1,5 20 16

Zuid-Europa
Griekenland 3,0 1,3 40 24
Italië 3,5 1,6 26 17
Portugal 3,7 1,5 29 28
Spanje 4,1 1,6 22 22

totaalb 3,8 1,9 12 15
a Alle separate ruimten in de woning behalve de keuken, het sanitair en de verkeersruimten.
b Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking

In Nederland is sprake van een duidelijk verband tussen de grootte van de woning en de
bouwwijze. Eengezinswoningen hebben meer kamers en overige vertrekken dan flat- of etage-
woningen. Dit gaat ook op voor de meeste andere landen in Europa. De landen met een hoog
aandeel eengezinswoningen hebben een relatief hoog gemiddeld aantal vertrekken in de
woning (tabel 11.13). Nederland scoort samen met Ierland opmerkelijk goed op dit woning-
kenmerk. Finland, Griekenland, Duitsland en Italië hebben, gemeten naar het aantal vertrek-
ken in de woning, gemiddeld genomen de kleinste woningen. Wanneer de frequentieverdeling
in beschouwing wordt genomen (niet in de tabel), heeft Nederland in vergelijking met de
andere landen weinig woningen met drie vertrekken of minder. Opvallend is dat in de Zuid-
Europese landen en Finland het aandeel grote woningen zeer laag is. 
Dit gegeven zegt natuurlijk niets over werkelijke ruimte in een woning. Er zijn echter geen
gegevens bekend over het aantal vierkante meters in de woning of de oppervlakte van de
woonkamer. Het aantal vertrekken zegt wel iets over de gebruiksmogelijkheden van een
woning. Van belang daarbij is in hoeverre elk lid van het huishouden een plek voor zichzelf
heeft in de woning. Wanneer de relatie wordt gelegd tussen het aantal vertrekken in de woning
en de omvang van het huishouden, blijkt deze verhouding in Nederland het gunstigst van elk
van de landen te zijn. Het komt in Nederland vrijwel niet voor dat er minder vertrekken dan
personen in een woning zijn. Vooral in de Zuid-Europese landen en Finland is men klein
behuisd. In de Zuid-Europese landen is men dan ook het minst tevreden over de ruimte in de
woning. Ongeveer een kwart van de huishoudens in deze landen vindt dat er te weinig ruimte
in hun woning is.
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Niet alleen naar bouwwijze en omvang van de woning verschillen de Europese landen sterk
van elkaar, ook naar eigendomsverhouding zijn er grote verschillen (tabel 11.14). In de meeste
landen is de koopsector de grootste op de woningmarkt. Alleen in Duitsland, Oostenrijk en
Nederland doet de omvang van de huursector niet onder voor die van de koopsector. De huur-
sector is het beperktst in Ierland, Griekenland en Spanje.

Tabel 11.14 Eigendomsverhouding en bouwwijze, 1996 (in procenten)
koop koop huur

totaal eengezinswoning flat-, etagewoning eengezinswoning flat-, etagewoning
Nederland 51 45 6 24 26
overig West- en 
Midden-Europa

België 66 59 7 17 17
Duitsland 41 30 11 9 50
Frankrijk 55 45 11 13 32
Ierland 81 80 1 14 5
Luxemburg 71 59 11 8 22
Oostenrijk 50 37 13 7 43
Ver. Koninkrijk 66 61 5 21 13

Noord-Europa
Denemarken 54 46 8 14 33
Finlanda . . . . .

Zuid-Europa
Griekenland 76 41 35 4 19
Italië 68 28 49 5 18
Portugal 66 48 18 20 14
Spanje 81 32 50 5 13

Totaalb 60 41 19 12 28
a De gegevens over de eigendomsverhouding in Finland die in het ECHP zitten, zijn onjuist, waardoor zij hier wegvallen.
b Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking

Wanneer de eigendomsverhouding en de bouwwijze van de woning worden samengenomen,
komt in veel landen een duidelijk patroon naar voren. Eengezinswoningen zijn vaak koop-
woningen en flat- en etagewoningen zijn vaak huurwoningen. Een aantal landen wijkt hiervan
af. In Italië en Spanje, waar relatief weinig eengezinswoningen zijn, wordt de koopsector
gedomineerd door flat- en etagewoningen. Oostenrijk volgt echter wel het algemene patroon,
ondanks het feit dat er relatief weinig eengezinswoningen in de voorraad zijn. 
In de meeste landen bestaat de huursector meer uit flat- en etagewoningen dan uit eengezins-
woningen. Dit is het duidelijkst in Duitsland en Oostenrijk. In Ierland en het Verenigd
Koninkrijk, waar de woningvoorraad vooral uit eengezinswoningen bestaat, is het patroon
juist omgekeerd. In Nederland en België zijn de verschillen in bouwwijze binnen de huur-
sector gering. Nederland valt op met het hoogste aandeel eengezinshuurwoningen in de totale
woningvoorraad in Europa. 

De verschillen tussen de landen naar eigendomsverhouding komen nog duidelijker naar voren
wanneer de financieringswijze en de beheerswijze van de verschillende sectoren worden ver-
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geleken (tabel 11.15). In de koopsector is een driedeling van landen aanwijsbaar. In Nederland,
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk rust op de meerderheid van de koopwoningen een
hypotheek. In de Zuid-Europese landen zijn maar weinig koopwoningen gefinancierd met
geleend geld. In de overige landen zijn ongeveer evenveel koopwoningen met en zonder 
hypotheek te vinden. 

Tabel 11.15 Financieringswijze woning, 1996 (in procenten)
koop huur

zonder hypotheek met hypotheek sociaal particuliera gratis
Nederland 8 44 41 7 1
overig West- en Midden-Europa

België 37 29 9 22 3
Duitsland 22 19 13 42 4
Frankrijk 30 26 16 23 5
Ierland 44 37 12 5 2
Luxemburg 36 35 3 23 4
Oostenrijk 30 20 21 23 7
Verenigd Koninkrijk 24 42 25 7 2

Noord-Europa
Denemarken 7 46 27 19 1
Finlandb . . . . .

Zuid-Europa
Griekenland 69 7 0 22 3
Italië 66 11 5 12 6
Portugal 52 14 4 21 9
Spanje 63 18 1 12 6

totaalc 36 24 14 21 5
a Inclusief huisvesting door de werkgever.
b De gegevens over de eigendomsverhouding in Finland die in het ECHP zitten, zijn onjuist, waardoor zij hier wegvallen.
c Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking

Ook bij de samenstelling van de huursector wijkt Nederland wijkt sterk af van de andere lan-
den, met een omvangrijke huursector in beheer bij de overheid of non-profitinstellingen en een
zeer kleine particuliere huursector. De omvang van de sociale huursector in Nederland kent in
Europa zijn gelijke niet en wordt op grote afstand gevolgd door die van Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. In de Zuid-Europese landen en Luxemburg is de sociale
huursector vrijwel afwezig. Daar staat tegenover dat er in Portugal en in mindere mate in
Spanje en Italië relatief vaak gratis wordt gewoond. In deze landen wordt voor de huisvesting
vaak op woningen van de familie teruggevallen. 

Is Nederland een buitenbeentje in Europa met een grote non-profithuursector en een zeer 
kleine particuliere huursector, Duitsland wijkt sterk af van de rest van Europa met een zeer
omvangrijk particuliere huursector (42%). In de meeste landen beslaat deze sector 15%-25%
van de woningvoorraad. Alleen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk speelt de
particuliere huursector een marginale rol (5%-7%).
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Oordelen over de woningkwaliteit
Er zijn geen objectieve metingen van de technische kwaliteit van de woningvoorraad beschik-
baar. Bij het vergelijken van de woningkwaliteit tussen de verschillende landen moet uitgegaan
worden van het oordeel van de bewoners over de kwaliteit van hun woning. Het betreft hier
veelal bouwtechnische aspecten. 
In de meeste Europese landen zijn er weinig problemen met de basisvoorzieningen (bad/
douche/wc/warm stromend water) in de woning. In minder dan 10% van de woningvoorraad
ontbreken sanitaire voorzieningen. Alleen in Portugal komt dit nog relatief vaak voor. In
Griekenland ontbreekt het de woningen zeer vaak aan warm stromend water. 
Veel vaker komt het voor dat mensen geen plek hebben om buiten te zitten. Alleen in
Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland beschikt vrijwel elke woning over
een buitenruimte. In de andere landen ontbeert 10%-25% van de woningen deze voorziening. 

Worden andere kwaliteitsaspecten in beschouwing genomen, zoals lichtinval in de woning,
verwarmingsmogelijkheden, lekkende daken, vochtige muren en houtrot, dan komt naar voren
dat de kwaliteit van de woningen in Portugal het slechtst is. Ook in Griekenland en Spanje
zijn er vaak problemen met de kwaliteit. Van de overige landen hebben België, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en Italië de meeste problemen. 
Op één kwaliteitsaspect voert Nederland de lijst aan met de meeste klachten. Overlast van
burengerucht komt van alle Europese landen in Nederland het meest voor. 

Tabel 11.16 Klachten over de kwaliteita van de woning, 1996 (in procenten)
eengezins eengezins flat/etage flat/etage

klachten koop huur koop huur
gemiddeld 0 1-3 4+ gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Nederland 0,8 52 44 3 0,5 0,9 0,8 1,2
overig West- en 
Midden-Europa

België 1,0 50 43 7 0,7 1,6 0,7 1,6
Duitsland 0,8 51 46 4 0,5 0,8 0,5 1,1
Frankrijk 1,3 37 55 8 0,7 1,3 1,4 2,0
Ierland 0,7 72 23 6 0,5 1,1 1,9 2,2
Luxemburg 0,7 58 38 4 0,4 1,0 0,9 1,3
Oostenrijk 1,0 48 47 5 0,5 0,9 0,8 1,4
Verenigd Koninkrijk 0,8 52 44 4 0,6 1,1 0,9 1,5

Noord-Europa
Denemarken 0,6 63 35 2 0,3 0,6 0,8 1,1
Finland 0,7 58 40 2 0,4 0,8 0,5 1,2

Zuid-Europa
Griekenland 1,9 15 71 14 2,1 2,8 1,5 1,7
Italië 1,1 46 47 7 0,7 0,9 1,1 1,6
Portugal 2,3 28 45 27 1,8 4,2 1,4 2,7
Spanje 1,3 33 60 7 1,2 1,6 1,2 1,9

totaalb 1,0 46 49 6 0,7 1,2 1,1 1,4
a Totaal 11 kwaliteitsaspecten: bad of douche, toilet, warm stromend water, buitenruimte, burengerucht, geluidsoverlast van buiten,

lichtinval, verwarming, waterdichtheid dak, vochtige muren, houtrot.
b Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking
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Gezien het voorgaande is het niet verwonderlijk dat het grootste aantal klachten in de Zuid-
Europese landen wordt geuit (tabel 11.16). Vooral Portugal en Griekenland wijken sterk af van
het Europese gemiddelde. Bij meer dan een kwart van de woningen worden in Portugal vier
klachten of meer geuit. Van de andere landen is het hoge aantal klachten in Frankrijk opvallend.
In Denemarken worden de minste klachten geuit. In Nederland ligt het gemiddelde aantal
klachten onder het Europese gemiddelde.

Wanneer het aantal klachten wordt uitgesplitst naar woningtype en eigendomsverhouding,
komt in veel landen hetzelfde beeld naar voren. Over koopwoningen wordt aanzienlijk minder
geklaagd dan over huurwoningen, en over eengezinswoningen wordt minder geklaagd dan
over flat- of etagewoningen. In de meeste landen concentreren de klachten zich in flat- of 
etagewoningen in de huursector. Alleen in Griekenland en Portugal is het patroon anders. In
deze landen worden de meeste klachten geuit over de eengezinswoningen, waarbij de huur-
sector het slechtste scoort.

Werking van de woningmarkt
De hiervoor gepresenteerde gegevens zeggen iets over de structuur van de woningmarkt in de
verschillende landen, maar niets over de werking van de woningmarkt. De werking van de
markt wordt hier langs twee wegen benaderd. In de eerste plaats wordt de relatie gelegd tussen
de levenscyclus van mensen en het type woning dat zij bewonen. In de tweede plaats wordt de
relatie gelegd tussen het inkomen en de wooncarrière. 
In Nederland is er een duidelijk verband tussen de levensfase waarin iemand verkeert en de
soort woning waarin hij woont (tabel 11.17). Jongere alleenstaanden wonen het meest in een
flat- of etagewoning en een huurwoning. Bij jongere paren is het aandeel eengezinswoningen
en koopwoningen al aanzienlijk hoger. Bij gezinnen met kinderen zijn deze aandelen het
hoogst. Oudere paren wonen weer minder vaak in een eengezinswoning en koopwoning.
Oudere alleenstaanden wonen vooral in een flat- of etagewoning en een huurwoning.
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Tabel 11.17 Huisvestingssituatie, naar huishoudenstype, 1996 (concentratiegetallena)
eengezinswoning koopwoning

gezin alleen- gezin alleen-
alleenstaand paar met paar staand alleenstaand paar met paar staand

< 65 jr < 65 jr kind ≥ 65 jr ≥65 jr < 65 jr < 65 jr kind ≥ 65 jr ≥ 65 jr
Nederland 54 112 131 101 63 53 126 144 82 44
overig West- en 
Midden-Europa

België 61 105 118 112 86 67 103 118 125 85
Duitsland 41 103 136 126 78 43 110 134 127 71
Frankrijk 49 107 118 124 95 52 103 115 141 97
Ierland 81 102 104 102 99 79 113 106 116 103
Luxemburg 52 84 117 119 97 71 93 110 120 93
Oostenrijk 50 77 119 125 80 60 89 116 112 68
Ver. Koninkrijk 72 104 114 108 81 77 126 117 112 74

Noord-Europa
Denemarken 53 107 136 121 76 54 121 146 125 53
Finlandb 54 106 134 125 78 . . . . .

Zuid-Europa
Griekenland 53 101 85 144 119 66 97 98 124 104
Italië 77 96 108 108 83 85 101 102 105 97
Portugal 91 98 96 113 109 75 99 106 103 84
Spanje 72 81 90 119 119 84 93 101 105 96

totaalc 57 107 113 117 86 57 104 117 117 82
a Door het gebruik van concentratiegetallen wordt gecorrigeerd voor de verschillen in samenstelling van de woningvoorraad tussen de landen.
b De gegevens over de eigendomsverhouding in Finland in het ECHP zijn onjuist, waardoor zij hier wegvallen.
c Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking

In de meeste landen van Europa worden vergelijkbare patronen gevonden, zij het dat er wel
duidelijke accentverschillen zijn. In Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en de Zuid-Europese
landen ligt de piek in het bewonen van een eengezinswoning niet bij de gezinnen met kinderen,
maar bij de oudere paren. In Spanje zijn zelfs de oudere alleenstaanden sterk oververtegen-
woordigd bij de eengezinswoningen. Dit duidt erop dat in deze landen de top van de woon-
carrière in een latere fase van het leven wordt bereikt en ook langer wordt vastgehouden. 
Opvallend is dat in Nederland het grootste verschil in het aandeel eengezinswoningen wordt
gevonden tussen de huishoudenstypen. De jongere paren in Nederland zijn sterker overver-
tegenwoordigd in de eengezinswoningen dan de jongere paren in de andere landen. De gezin-
nen met kinderen hebben in Nederland, samen met die in Duitsland en de Scandinavische lan-
den, het hoogste aandeel in dit deel van de woningvoorraad. De ouderen in Nederland, zowel
de paren als de alleenstaanden, zijn het minst van alle landen vertegenwoordigd in de sector
eengezinswoningen.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer de mate van vertegenwoordiging van de 
verschillende huishoudenstypen in de koopsector wordt vergeleken. Jongere paren en gezinnen
met kinderen zijn in Nederland het meest van alle landen oververtegenwoordigd in de koop-
sector, de ouderen het meest ondervertegenwoordigd. In de andere landen zijn de oudere paren
het meest oververtegenwoordigd in de koopsector. In veel landen wordt het eigenwoningbezit
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pas in een latere levensfase bereikt dan in Nederland het geval is. Ook bij het eigenwoning-
bezit blijken de verschillen tussen de huishoudenstypen in Nederland groter te zijn dan in de
andere landen. De fase in de huishoudenscyclus waarin iemand verkeert, blijkt in Nederland
sterker dan in andere landen bepalend te zijn voor de woonsituatie. 

Een ander aspect van de werking van de woningmarkt is de rol van het inkomen van de huis-
houdens. Ook hierbij blijken er aanzienlijke verschillen tussen de landen te zijn (tabel 11.18).
De Zuid-Europese landen wijken sterk af van de rest van Europa. In Griekenland, Portugal en
Spanje neemt het aandeel eengezinswoningen af naarmate het inkomen hoger is, waar dit in de
andere landen toeneemt met het inkomen. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de
grote verschillen tussen stad en platteland in deze drie Zuid-Europese landen. Op het platteland
komen veel oudere eengezinswoningen van slechte kwaliteit voor, vaak boerderijen en land-
arbeidershuizen, terwijl de steden veelal flat- en etagewoningen herbergen, die relatief duur
zijn. Er is in deze landen een sterke voorkeur voor stedelijk wonen. 
De andere landen volgen het patroon dat in Nederland voorkomt. Naarmate het inkomen hoger
is, woont men vaker in een eengezinswoning. Er zijn echter wel grote verschillen tussen de
landen. In Duitsland, Denemarken, Finland en Nederland zijn de verschillen tussen de inkomens-
groepen het grootst. In landen met een hoog aandeel eengezinswoningen in de voorraad, Ierland,
Engeland en België, zijn de verschillen kleiner.

Tabel 11.18 Huisvestingssituatie, naar inkomen in 25%-groepen van de inkomensverdeling, 1996 (concentratiegetallena)
eengezinswoning                                                         koopwoning

1e 25% 4e 25% 1e 25% 4e 25%
ink. laag 2e 25% 3e 25% ink. hoog ink. laag 2e 25% 3e 25% ink. hoog

Nederland 65 92 121 122 39 73 132 156
overig West- en 
Midden-Europa
België 86 94 105 115 79 87 108 126
Duitsland 72 83 99 145 64 76 101 159
Frankrijk 84 91 107 118 68 86 110 136
Ierland 94 99 102 105 86 89 106 119
Luxemburg 79 91 106 124 75 100 111 114
Oostenrijk 84 91 104 120 73 89 103 133
Verenigd Koninkrijk 84 97 108 110 65 76 120 138
Noord-Europa
Denemarken 70 82 108 140 56 76 111 157
Finlandb 69 90 109 132 . . . .
Zuid-Europa
Griekenland 138 100 91 71 104 97 98 101
Italië 89 93 102 117 94 95 102 109
Portugal 123 107 95 73 97 92 96 115
Spanje 128 110 89 73 94 96 104 106

totaalc 86 93 104 117 76 85 108 130
a Door het gebruik van concentratiegetallen wordt gecorrigeerd voor de verschillen in samenstelling van de woningvoorraad 

tussen de landen.
b De gegevens over de eigendomsverhouding in Finland in het ECHP, zijn onjuist, waardoor zij hier wegvallen.
c Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking
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Zoals verwacht, is er in de meeste landen een duidelijk verband aanwezig tussen inkomen en
eigenwoningbezit, waarbij het bezit toeneemt met de hoogte van het inkomen. Het duidelijkst
is dit het geval in Nederland, Denemarken en Duitsland, waar de lagere-inkomensgroepen
sterk ondervertegenwoordigd zijn in de koopsector en de hogere sterk oververtegenwoordigd.
In de meeste landen is alleen de 25%-groep met het hoogste inkomen sterk oververtegenwoor-
digd in de koopsector. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is ook het derde kwartiel
oververtegenwoordigd in de koopsector. In de Zuid-Europese landen zijn de verschillen tussen
de inkomensgroepen veel minder groot. In Griekenland zijn de verschillen zelfs afwezig. 

Tabel 11.19 Gemiddeld aantal klachten over de woningkwaliteit, naar inkomen in 25%-groepen van de inkomensverdeling,
1996 (concentratiegetallena)

gemiddeld aantal klachten
1e 25% 4e 25%

inkomen laag 2e 25% 3e 25% inkomen hoog
Nederland 137 105 78 79
overig West- en Midden-Europa

België 130 116 93 60
Duitsland 128 107 90 76
Frankrijk 138 112 89 61
Ierland 179 122 59 39
Luxemburg 137 114 84 63
Oostenrijk 140 103 87 70
Verenigd Koninkrijk 116 127 89 68

Noord-Europa
Denemarken 139 107 93 61
Finland 139 105 87 68

Zuid-Europa
Griekenland 132 103 91 73
Italië 145 108 83 65
Portugal 151 105 84 60
Spanje 117 103 94 86

totaalb 132 110 88 69
a Door het gebruik van concentratiegetallen wordt gecorrigeerd voor de verschillen in het gemiddeld aantal klachten tussen de landen.
b Gewogen voor het aantal huishoudens in elk van de landen.

Bron: Eurostat (ECHP'96) SCP-bewerking

Het eigenwoningbezit en de bouwwijze van de woning zijn in veel landen een afgeleide van
kwaliteit. De verschillen tussen de inkomensgroepen blijken daarbij groot te zijn. Om meer
inzicht te krijgen in de werkelijke verdeling van woningkwaliteit over de inkomensgroepen is
in tabel 11.19 het gemiddelde aantal klachten per inkomenskwartiel berekend. Hierbij is per
land gecorrigeerd voor het gemiddelde aantal klachten van de hele bevolking, zodat het beeld
daardoor niet wordt verstoord. 
De hoogte van het inkomen blijkt in elk van de landen een belangrijke factor te zijn in het
bemachtigen van een woning van goede kwaliteit. In alle landen hebben de lagere-inkomens-
groepen aanzienlijk meer klachten omtrent de kwaliteit van de woning dan de hogere-inkomens-
groepen. De grootste verschillen tussen de inkomensgroepen worden in Ierland en Portugal
gevonden, de laagste in Spanje en Duitsland. In Nederland ligt het verschil net beneden het
Europese gemiddelde. 
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Conclusie
De kwaliteit van de woningvoorraad van Nederland ligt boven het Europese gemiddelde. Er is
relatief veel ruimte in de woning (aantal vertrekken) en er is nauwelijks sprake van over-
bewoning. Ook het oordeel over de kwaliteit van de woning is betrekkelijk positief ten opzichte
van dat in de andere landen. De enige duidelijke afwijking wordt gevormd door het lage aan-
deel vrijstaande woningen in Nederland. De goede positie van Nederland is opvallend, omdat
dit land het grootste aandeel sociale huurwoningen in de voorraad heeft. In landen met het
meeste eigenwoningbezit wordt de kwaliteit veel slechter beoordeeld. 
De woningmarktprocessen in de verschillende landen wijken nogal van elkaar af. Vooral
Griekenland, Spanje en Portugal wijken duidelijk af van de andere landen. In deze landen
wordt de wooncarrière meer bepaald door leeftijd en locatiekeuze en minder door huishoudens-
fase dan in de andere landen het geval is. 
De woningmarkt van Nederland is duidelijker gesegmenteerd dan die in de andere landen. Er
is een sterker verband tussen de fase in de huishoudenscyclus en de wooncarrière en tussen de
hoogte van het inkomen en de wooncarrière dan in de andere landen. De grote sociale huur-
sector lijkt daaraan debet te zijn, waardoor er een groter onderscheid is tussen huren en kopen
dan in de andere landen het geval is. In veel landen fungeert de particuliere huursector als 
tussengebied. Dit alles leidt er overigens niet toe dat er in Nederland grotere verschillen in
woning-kwaliteit tussen de inkomensgroepen kunnen worden waargenomen dan in andere lan-
den het geval is.

11.4.2 Ontwikkelingen in perspectief
Er zijn maar weinig gegevens beschikbaar om de ontwikkelingen op de woningmarkt van de
verschillende landen te volgen. Het is niet mogelijk met behulp van de microgegevens uit het
vorige deel van deze paragraaf tijdreeksen te vormen. Andere microgegevens zijn niet, of niet
in vergelijkbare vorm, voorhanden. In veel landen is de gegevensvoorziening ten aanzien van
de woningvoorraad en de woningmarkt afhankelijk van volkstellingen, die in veel gevallen
elke tien jaar gehouden worden. In veel landen wordt in het jaar 2000 of 2001 een nieuwe
volkstelling gehouden. Bij gebrek aan gegevens omtrent ontwikkelingen op microniveau,
wordt hier teruggevallen op macrogegevens. Eerst wordt de kwantitatieve ontwikkeling van de
woningvoorraad beschreven, waarbij een verband wordt gelegd met demografische ontwikke-
lingen. Vervolgens wordt ingegaan op de prijsontwikkeling.

Ontwikkelingen van de woningvoorraad en de bevolking
De woningvoorraad in Nederland is tussen 1980 en 1995 sneller toegenomen dan in de andere
landen van Europa (tabel 11.20). De toename in Nederland bedraagt 30%, terwijl de meeste
landen onder de 15% zijn blijven steken. Alleen in Ierland en Spanje is eveneens een forse
toename van de woningvoorraad gemeten. 
Wanneer de woningvoorraad wordt afgezet tegen het aantal inwoners, komt naar voren dat
Nederland bij aanvang van de jaren tachtig een laag aantal woningen per duizend inwoners
had in vergelijking met de andere landen. In de periode 1980-1996 is Nederland in de midden-
moot terechtgekomen, en heeft het nu ruim 400 woningen per duizend inwoners. Dit niveau is
vergelijkbaar met dat in België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alleen Ierland heeft
een naar Europese maatstaven uitzonderlijk laag aantal woningen van 309 per duizend inwoners.
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Tabel 11.20 Woningvoorraad en nieuwbouw, absoluut en relatief ten opzichte van de bevolking, 1980-1996
omvang woningvoorraad woningen per nieuwbouw per

( x 1.000) 1.000 inwoners 1.000 inwoners
1980a 1990b 1995c 1980d 1990e 1996f 1980g 1990h 1996i

Nederland 4.848 5.892 6.282 343 397 409 8,2 6,8 6,0
overig West- en Midden-Europa

België 3.810 3.805 3.918 386 390 391 4,9 4,3 4,6
Duitsland 31.968 33.856 35.954 413 425 439 6,3 4,1 7,4
Frankrijk 24.758 26.237 27.807 444 464 484 7,0 5,9 3,3
Ierland 901 1.005 1.107 265 292 309 8,2 6,0 8,5
Luxemburg 138 142 146 383 367 365 5,6 6,7 6,7
Oostenrijk 3.052 2.900 3.123 404 377 391 10,4 4,7 7,2
Verenigd Koninkrijk 21.426 23.440 24.442 382 407 418 4,5 3,6 3,2

Noord-Europa
Denemarken 2.162 2.353 2.426 422 462 464 5,9 5,3 2,7
Finland 1.838 2.250 2.374 385 452 464 10,4 13,1 4,1

Zuid-Europa
Griekenland 3.999 4.690 . 415 454 . 14,1 11,8 6,8
Italië 21.937 23.232 25.198 384 404 440 5,1 3,5 3,5
Portugal 3.436 4.165 . 348 424 . 4,1 5,6 6,3
Spanje 14.698 17.092 18.261 390 440 465 7,0 7,2 5,3

a Duitsland + voormalige DDR samengevoegd; Frankrijk: 1985; Oostenrijk: 1991; Griekenland: 1981.
b Duitsland + voormalige DDR samengevoegd; Ierland: 1988; Luxemburg: 1992; Oostenrijk: 1992; Finland: 1992; Italië: 1988;

Portugal: 1989.
c Duitsland + voormalige DDR samengevoegd; België, Italië: schatting.
d Frankrijk: 1983.
e Griekenland, Portugal: 1991; Italië, Luxemburg, Spanje: schatting.
f Duitsland, Ierland, Luxemburg, Italië, Spanje: 1995.
g Duitsland alleen de oude BRD.
h Duitsland alleen de oude BRD.
i Duitsland, Ierland, Luxemburg, Griekenland, Italië: 1995; Portugal: 1994; Spanje: 1993.

Bron: VROM (1992, 1996, 1997, 1999a); European Commission (1998); United Nations (1996, 1998)

Het aantal woningen per duizend inwoners wordt in een aantal landen vertekend door de wijze
van meten (European Commission 1998). In de Zuid-Europese landen en Frankrijk worden
zomerhuisjes en tweede woningen tot de voorraad gerekend. Dit verklaart het relatief hoge
aantal woningen per duizend inwoners in deze landen. 
Er lijkt enig verband te bestaan tussen de omvang van de woningvoorraad per duizend inwoners
en de nieuwbouw per duizend inwoners. Van de landen met een woningvoorraad die per duizend
inwoners beneden het gemiddelde voor alle landen tezamen ligt (Nederland, België, Ierland,
Luxemburg en Oostenrijk), is alleen in België de omvang van de nieuwbouw relatief klein.
Omgekeerd geldt dat landen met een relatief grote woningvoorraad een lage woningbouw-
productie hebben. Alleen in Duitsland wordt een relatief grote woningvoorraad gepaard aan
veel nieuwbouw.
Zowel in Nederland als in Ierland is er sprake van een inhaalslag, al neemt de relatieve
omvang van de nieuwbouw in Nederland gestaag af. Zoals in de vorige paragraaf naar voren
kwam, is het kwantitatieve woningtekort in Nederland aan het afnemen. De inhaalslag in
Ierland is nog niet ten einde, gezien de blijvend grote omvang van de nieuwbouw van wonin-
gen. In Duitsland vindt nu een andere inhaaloperatie plaats, waarbij de woningvoorraad in de
voormalige DDR op orde gebracht moet worden.
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In veel van de landen is er sprake van een afname van de woningbouw. Vooral in Finland en
Denemarken is de omvang van de nieuwbouw aanmerkelijk gedaald. Samen met Frankrijk,
het Verenigd Koninkrijk en Italië vormen deze landen een grote groep met zeer lage nieuw-
bouwactiviteiten.

De ontwikkeling van de omvang van de woningvoorraad is vooral afhankelijk van demo-
grafische en sociaal-culturele factoren. Economische ontwikkelingen zijn meer van belangrijk
voor de kwalitatieve ontwikkelingen. De ontwikkeling van de omvang en de leeftijdsopbouw
van de bevolking bepalen de ontwikkeling van de primaire woningbehoefte. Voor de uiteinde-
lijke woningbehoefte zijn de sociaal-culturele ontwikkelingen van belang. De huishoudens-
vorming is daarbij bepalend.

Tabel 11.21 Bevolkingsontwikkeling en omvang huishouden, 1980-1997/98
toename bevolkinga omvang huishouden gemiddeld

1980 1990 1998
(x 1.000) (1980 = 100)b (1980 = 100) 1980c 1990d 1997

Nederland 14.091 106 111 2,8 2,5 2,3
overig West- en Midden-Europa

België 9.855 101 103 2,5 2,3 2,5
Duitsland 78.179 101 105 2,5 2,3 2,2
Frankrijk 53.731 105 109 2,7 2,6 2,4
Ierland 3.401 103 109 3,7 3,3 3,0
Luxemburg 363 104 116 2,8 2,7 2,6
Oostenrijk 7.546 102 107 . 2,5 2,5
Verenigd Koninkrijk 56.285 102 105 2,7 2,5 2,4

Noord-Europa
Denemarken 5.122 100 103 2,5 2,3 2,3
Finland 4.771 104 108 . 2,4 2,1

Zuid-Europa
Griekenland 9.587 106 110 3,1 3,1 2,6
Italië 56.388 101 102 3,0 2,8 2,7
Portugal 9.713 102 103 3,3 3,2 2,9
Spanje 37.241 104 106 3,5 3,3 3,1

a BRD en DDR tezamen.
b Griekenland, Portugal: 1991.
c België, Griekenland, Italië, Spanje: 1981; Frankrijk: 1982.
d België, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden, Griekenland: 1991; Italië: 1989.

Bron: VROM (1992b, 1996, 1997, 1999) European Commission (1998); United Nations (1996, 1998)

Zowel in de bevolkingsgroei als in het proces van huishoudensverdunning zijn verklaringen te
vinden voor de verschillen tussen de landen in ontwikkeling van de woningvoorraad en de
nieuwbouw. In Nederland en Ierland is niet alleen de bevolking het meest toegenomen tussen
1980 en 1998, ook is de omvang in deze landen van het huishouden is het snelst gedaald
(tabel 11.21). In Griekenland verklaren de demografische ontwikkelingen eveneens het hoge
niveau van de nieuwbouw.
Het dalende aantal woningen per duizend inwoners in Luxemburg komt voort uit een sterke
toename van de bevolking, die nog niet volledig wordt gecompenseerd door de woningbouw.
Luxemburg is wel een van de weinige landen waar de woningbouw per duizend inwoners niet
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is afgenomen. De afname van de relatieve omvang van de woningvoorraad in Oostenrijk heeft
waarschijnlijk te maken met een niet verder afnemende huishoudensomvang. Hetzelfde geldt
voor België, waar de bevolking vrijwel niet meer toeneemt en de huishoudensverdunning ook
tot staan is gekomen.

Woonlasten
De ontwikkelingen van de woonlasten in de verschillende landen van Europa worden hier ver-
geleken met behulp van de macrowoonlastenquote. Nadrukkelijk moet vooraf worden gesteld
dat het niet goed mogelijk is de niveauverschillen in woonlasten van de verschillende landen
met elkaar te vergelijken. Daarvoor is het datamateriaal niet goed geschikt. Wel is het mogelijk
de ontwikkelingen in de tijd te volgen (VROM 1994).

De macrowoonlastenquote representeert het aandeel woonuitgaven in de totale particuliere
consumptie, die in de nationale rekeningen van elk land te vinden is. De niveauverschillen
geven wel een eerste indicatie van de verschillen in woonuitgaven in elk van de landen, maar
kunnen niet exact met elkaar vergeleken worden. De oorzaak hiervan ligt vooral in de bereke-
ning van de huurwaarde aan eigenaren-bewoners, die per land verschillend is. Een afsplitsing
van de huursector is helaas niet voor elk van de landen mogelijk. De ontwikkeling van de
quote in de tijd kan wel worden vergeleken.

Figuur 11.1 Macrowoonlastenquote, 1985-1995 (in procenten)

Bron: OECD (1997)

De ontwikkeling van de macrowoonlastenquote laat in veel van de landen van Europa een 
vergelijkbare ontwikkeling zien. In de meeste landen zijn de woonlasten als onderdeel van de
totale particuliere consumptie gestegen tussen 1985 en 1995 (figuur 11.1). In acht van de veer-
tien onderzochte landen is sprake van een toename. In Portugal, het Verenigd Koninkrijk en
Luxemburg is er nauwelijks sprake van een toename, waarbij moet worden opgemerkt dat de
gegevens van Luxemburg niet verder gaan dan 1990. Binnen de groep landen met een toe-
name zijn wel verschillen waarneembaar. Nederland, Frankrijk, Griekenland en Italië laten een
regelmatige groeicurve zien. In België, Duitsland, Oostenrijk en Finland vindt de toename van
de quote vooral in de jaren negentig plaats, in Ierland juist in de jaren tachtig. Opvallend is de
ontwikkeling van de quote in Denemarken, waar deze tot aan 1993 een forse toename laat
zien, waarna de quote iets afneemt. De verschillen in ontwikkeling tussen de landen zijn niet
eenvoudig verklaarbaar. Wanneer een verband wordt gelegd tussen deze ontwikkelingen en de
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hoogte en de ontwikkeling van de welvaart in de verschillende landen (zie hoofdstuk 3, 
tabel 3.1), komen twee zaken naar voren. In de eerste plaats is de macrowoonlastenquote 
relatief laag in landen waar het bruto binnenlands product (BBP) beneden het Europese
gemiddelde ligt. Het betreft hier Griekenland, Portugal en Spanje. Ook Ierland kan hiertoe
worden gerekend. Het BBP van Ierland ligt, dankzij een ongekende groei tussen 1990 en
1998, in 1998 weliswaar niet meer beneden het Europese gemiddelde, maar in 1990 was dit
nog wel het geval. In de tweede plaats lijkt er een verband te zijn tussen de toename van de
quote en de ontwikkeling van het BBP in de verschillende landen. In de landen waar de groei
van het BBP in de jaren negentig is achtergebleven bij de gemiddelde Europese groei, is de
toename van de macrowoonlastenquote versneld in de jaren negentig. Dit patroon wordt vooral
gevonden in Duitsland en Finland. In mindere mate wordt dit verband ook in Frankrijk en
Italië gevonden. In deze landen zijn de kosten voor het wonen aanzienlijk sneller toegenomen
dan het BBP.

Samenvattend kan gesteld worden dat er enige samenhang is te vinden in de ontwikkelingen
in de verschillende landen. Er lijkt enig verband te bestaan tussen de demografische ontwikke-
ling en het bouwvolume in de verschillende landen en tussen de economische ontwikkeling en
die van de woonuitgaven. Tevens lijkt er een duidelijke gezamenlijke trend te zijn, waarbij de
kosten van het wonen zijn toegenomen in de jaren tachtig en negentig. 

11.4.3 Het huisvestingsbeleid vergeleken
Uit de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat er aanzienlijke verschillen zijn in de
samenstelling, de kwaliteit en de kosten van de woningvoorraad tussen de Europese landen.
Deze verschillen kunnen maar gedeeltelijk worden verklaard door demografische, economische
en sociaal-culturele ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de verschillen tussen de landen
komt voort uit het gevoerde nationale beleid over een lange periode en is daarmee vooral his-
torisch gegroeid.

Schema 11.1 Overzicht kenmerken verzorgingsstaat en woningmarkta

focus type eigen sociale particuliere
verzorgingsstaat verzorgingsstaat BBP woningbezit huursector huursector

Finland individu centraal sociaal demo 0 ++ 0 –
Denemarken sociaal demo ++ 0 + –
Nederland corporatistisch + – ++ —
Verenigd Koninkrijk liberaal 0 + + —
Ierland liberaal 0 ++ – —
Oostenrijk corporatistisch + – + 0
Duitsland corporatistisch 0 — 0 ++
Frankrijk corporatistisch 0 0 0 0
Luxemburg corporatistisch ++ + — 0
België corporatistisch + + – 0
Italië corporatistisch 0 ++ — –
Griekenland Latijnse rand — ++ — –
Spanje Latijnse rand – ++ — –
Portugal familie centraal Latijnse rand — 0 — 0
a + en ++ betekenen meer dan gemiddeld in Europa, 0 betekent gemiddeld, – en — betekenen minder dan gemiddeld.

Bron: Arts en Gelissen (1999); ECHP'95; Houben en Mulder (1999)
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Om een kader voor de beleidsvergelijking te scheppen wordt kort ingegaan op de samenhang
tussen de eigendomsverhouding, de aard van het overheidsingrijpen in de verschillende landen
en de hoogte van het bruto binnenlands product als indicator voor de welvaart. In schema 11.1
wordt hiervan een overzicht gegeven. De aard van het overheidsingrijpen wordt hier getypeerd
naar de focus van het overheidsingrijpen en het type verzorgingsstaat (Houben en Mulder
1999). De landen zijn gerangschikt naar de mate waarin het individu of de familie centraal
staat. In samenhang hiermee kan de aard van de verzorgingsstaat worden getypeerd, analoog
aan Esping-Andersen. In Denemarken, maar ook in de andere Scandinavische landen, zijn
voorzieningen toegesneden op het individu. In de Zuid-Europese landen zijn de collectieve
voorzieningen beperkt en zijn de familiebanden sterker; men is genoodzaakt, en ook daartoe
bereid, om op de familie terug te vallen. Hier wordt wel gesproken over 'de Latijnse Rand' als
aanvulling op de indeling van Esping-Andersen (Arts en Gelissen 1999). Deze Latijnse Rand
blijft ook duidelijk achter in BBP ten opzichte van de andere landen. 

Wanneer een verband wordt gelegd tussen deze algemene kenmerken en de eigendoms-
verhouding in de verschillende landen komen twee combinaties duidelijk naar voren. In de
eerste plaats blijkt een grote sociale huursector samen te gaan met een op het individu gerichte
verzorgingsstaat, waarbij Denemarken als sociaal-democratisch worden getypeerd en
Nederland en Oostenrijk als corporatistisch. Het Verenigd Koninkrijk is niet makkelijk een-
duidig te typeren. Dit land was in het verleden als sociaal-democratisch te typeren. Omdat de
woningvoorraad veel minder snel kan veranderen dan het beleid, heeft de woningvoorraad nog
kenmerken van het verleden in zich.
In de tweede plaats lijkt een hoge mate van eigenwoningbezit samen te vallen met de Latijnse
Rand en een relatief laag BBP. Ierland schaart zich met een zeer hoog eigenwoningbezit bij
deze groep. De overige landen zijn moeilijker indeelbaar. De woningvoorraad van België,
Luxemburg en Portugal wordt gekenmerkt door zowel een grote koopsector als een betrekke-
lijk omvangrijke particuliere huursector. Deze landen hebben echter met Griekenland, Italië en
Spanje gemeen dat de sociale sector vrijwel ontbreekt. Duitsland en Frankrijk zijn niet indeel-
baar. Duitsland vormt een categorie op zich, vanwege de dominantie van de particuliere ver-
huur op de woningmarkt, terwijl Frankrijk een zeer gemengde woningvoorraad naar eigen-
domsverhouding heeft, die in alle sectoren vergelijkbaar is met het Europese gemiddelde. 

Aan de hand van deze indeling zal kort ingegaan worden op het huisvestingsbeleid in de ver-
schillende landen. De confrontatie van het Nederlandse beleid met dat van de andere landen
zal in het volgende en laatste onderdeel van deze internationale vergelijking plaatsvinden. In
dit deel wordt van een beschrijving van het Nederlandse beleid afgezien. De hier gepresenteerde
vergelijking is voor een groot deel gebaseerd op een viertal publicaties: Van de Ven (1995),
Balchin (1997), European Parliament (1997) en Vestergaard (1997). Over het huisvestings-
beleid in Luxemburg zijn geen gegevens voorhanden, zodat dit land buiten de beleidsvergelij-
king valt. 

Landen met een zeer hoog aandeel eigenwoningbezit
In de landen met hoog aandeel eigenwoningbezit staat het huren van een woning niet in aan-
zien. In het Griekse huisvestingsbeleid werden het huren van een woning en dakloos zijn
lange tijd zelfs als vergelijkbare verschijnselen gezien. In Spanje is het lange tijd zeer onaan-
trekkelijk geweest om als particulier een woning te verhuren, vanwege restricties op de rende-
menten. Tegelijkertijd is het Spaanse beleid er nadrukkelijk op gericht het al zeer hoge niveau
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van eigenwoningbezit verder toe te laten nemen. Ook in Italië is het als particulier verhuren
van een woning zeer onaantrekkelijk vanwege de beperkingen die zijn opgelegd aan de jaar-
lijkse huurverhogingen. Deze mogen sinds 1978 niet sneller stijgen dan 75% van de inflatie. 
In deze Zuid-Europese landen is het eigenwoningbezit extra aantrekkelijk vanwege de hoge
inflatie in de afgelopen decennia, waarbij de huizenprijzen niet evenredig zijn toegenomen.
Daar komt bij dat er in deze landen maar weinig gebruik wordt gemaakt van hypotheken voor
de financiering van de aankoop van de woning. Vaak vindt financiering binnen de familie
plaats. De aantrekkelijkheid van woningfinanciering met behulp van hypotheken wordt
beperkt doordat er weinig fiscale voordelen mee zijn te behalen. In Griekenland vormt de fis-
caliteit zelfs een probleem vanwege de hoge overdrachtsbelasting en successiebelasting, waar-
door de investeringsruimte van particulieren voor kwaliteitsverbetering beperkt is. 
De sociale sector in Griekenland, Spanje en Portugal is zeer beperkt. Er is ook weinig finan-
ciële ruimte bij de overheid om te investeren in sociale woningbouw. De beperking van de
overheidsuitgaven, die noodzakelijk is om aan het proces van Europese eenwording mee te
kunnen doen, is daar deels debet aan. 
Mensen met een laag inkomen zijn in deze landen veelal afhankelijk van de familie, maar er
wordt ook veel illegaal gebouwd en gewoond. In Italië en Griekenland is de omvangrijke
immigratie daarbij een probleem. Vooral in het zuidelijke deel van Italië is de situatie nijpend. 
In Spanje wonen de lagere-inkomensgroepen vooral in eigen woningen van slechte kwaliteit.
Daarbij is er sprake van een duidelijke onevenwichtigheid op de woningmarkt. In de landelijke
gebieden is het woningaanbod groot en de prijs laag, in de stedelijke gebieden is het aanbod
beperkt en de prijs hoog. Dit wordt versterkt door het feit dat Spanjaarden een sterke voorkeur
hebben om stedelijk te wonen. In Spanje is er wel een ontwikkeling waarneembaar om de
mensen met een lager inkomen van betere huisvesting te voorzien. Enerzijds door het bouwen
van sociale woningen (huur en koop) tegen zo laag mogelijke kosten, anderzijds door het
eigenwoningbezit onder lagere-inkomensgroepen te subsidiëren. Daarnaast zijn de beperkin-
gen op de particuliere verhuur van woningen opgeheven. Het is echter de vraag of dit tot een
ruimer aanbod voor lagere-inkomensgroepen zal leiden, omdat de huren hierdoor zullen stijgen.

Portugal is op het terrein van de huisvesting duidelijk het stiefkind van Europa. Volkshuis-
vesting is nooit een belangrijk onderdeel van beleid geweest. Er is een groot kwantitatief en
kwalitatief woningtekort. Dit heeft geleid tot vele daklozen, krottenwijken rond de grote ste-
den en een slechte kwaliteit van de huisvesting in het algemeen. Het eigenwoningbezit is sterk
toegenomen in Portugal, ten koste van de particuliere huursector. Vooral de duurdere huur-
woningen zijn verkocht, vanwege door de overheid opgelegde beperkingen in de huurverhoging.
De goedkope en vaak slechte huurwoningen vormen de onderkant van de reguliere woning-
markt. Sinds het einde van de jaren tachtig zijn er veel initiatieven ontplooid om de situatie te
verbeteren. Programma's zijn opgezet met lagere overheden en er zijn grondkostensubsidies
gekomen voor projectontwikkelaars die betaalbaar willen bouwen. De budgettaire mogelijk-
heden van de overheid vormen echter een belangrijke beperking. 

Ierland bevindt zich in een andere positie dan de Zuid-Europese landen. Het eigenwoningbezit
is in dit land sterk toegenomen, doordat een belangrijk deel van het gemeentelijke woningbezit
(in de huursector) is verkocht aan zittende en nieuwe bewoners met grote kortingen. De sociale
huursector is gemarginaliseerd, maar recentelijk zijn er maatregelen genomen om de sociale
sector weer nieuw leven in te blazen. Deze initiatieven vinden zowel in de huur- als de koop-
sector plaats. De fiscale subsidies zijn echter tegelijkertijd beperkt. Daarnaast wordt getracht
de particuliere huur te stimuleren, om te bevorderen dat er meer differentiatie ontstaat in de
woningvoorraad.
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Het Ierse huisvestingsbeleid wordt al lange tijd sterk bepaald door de grote kwantitatieve en
kwalitatieve tekorten op de woningmarkt. De jonge bevolking leidt tot een snelle toename van
de vraag naar woningen, terwijl er lange tijd een enorme kwalitatieve achterstand in de voor-
raad was. Op dit laatste punt is de situatie door gericht beleid aanmerkelijk verbeterd in de
afgelopen decennia. 

Net als in Ierland is het eigenwoningbezit in België de afgelopen decennia snel toegenomen,
maar anders dan in Ierland vooral ten koste van de particuliere huursector. Dit is vooral het
geval in Vlaanderen en Wallonië; in Brussel domineert de particuliere huursector nog wel. De
zegswijze 'Belgen zijn geboren met een baksteen in hun maag' typeert de voorkeur voor het
particulier initiatief op de woningmarkt, waardoor het eigenwoningbezit hoog is. De overheid
stimuleert deze aanleg door middel van aankooppremies bij nieuwbouw. Verder zijn er fiscale
voordelen en garantieverstrekking door de overheid voor het verkrijgen van een hypotheek.
De particuliere huursector bestaat vooral uit kleinere particuliere verhuurders. Deze sector is
vergaand geliberaliseerd, waarbij huurder en verhuurder door onderhandeling tot afspraken
komen over de hoogte van de huur. Vervolgens gaat de huur jaarlijks met de algemene prijs-
index omhoog. Bij mutatie zijn de verhuurders vrij om een andere (vaak hogere) huurprijs te
bedingen.
De sociale sector is zeer klein in België, maar voor een brede inkomensgroep toegankelijk.
Hierdoor is er een fors tekort aan sociale huurwoningen voor lagere-inkomensgroepen. De
particuliere huursector is grotendeels verantwoordelijk voor de opvang van de lagere-inkomens-
groepen. Deze moeten dan wel genoegen nemen met woningen van matige kwaliteit.

Met 70% koopwoningen in de voorraad behoort Finland eveneens tot de landen met een groot
eigenwoningbezit. Een belangrijk deel hiervan is met overheidssteun totstandgekomen. In het
midden van de jaren negentig werd 60% van de nieuwbouw met door de overheid gesubsi-
dieerde leningen gebouwd. Het eigenwoningbezit is tot aan 1990 toegenomen, waarna een
economische crisis een einde maakte aan de hausse op de koopmarkt. Dit was het gevolg van
het instorten van de handel met de Sovjet-Unie, wat tot gevolg had dat de financiële mogelijk-
heden van de overheid zeer beperkt werden. Ook de toetreding tot de EU noopte tot een streng
financieel overheidsbeleid.
De beperkte middelen worden echter breed ingezet. Het streven van de overheid is altijd
geweest om sociaal gemengde huisvesting te creëren. Subsidies komen ten goede aan alle
eigendomsvormen en men probeert het kwaliteitsniveau in de sociale huursector op een hoog
niveau te houden.
De crisis van de jaren negentig heeft veel eigenaren-bewoners in de problemen gebracht. De
waarde van de woning daalde zozeer dat er niet meer voldoende onderpand was voor de hypo-
theek. De overheid ondersteunt deze groep, om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden
gezet.

Landen met een hoog aandeel sociale huurwoningen
Nederland heeft het hoogste aandeel sociale huurwoningen van alle landen, op ruime afstand
gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken. Wanneer de overige
beheerssectoren worden vergeleken, lijkt Nederland het meest op het Verenigd Koninkrijk,
met een beperkte particuliere huursector en een snel groeiend eigenwoningbezit. In Oostenrijk
en Denemarken bestaat de woningvoorraad voor een kwart uit sociale huurwoningen, een vijfde
uit particuliere huurwoningen en ruim de helft uit eigenwoningbezit. 
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Het Oostenrijkse beleid lijkt nog sterk op het Nederlandse beleid van voor 1990. De sociale
huursector neemt nog steeds toe, wat vooral te danken is aan de directe banden tussen non-
profitverhuurders en de politieke partijen en de vakbonden. Tweederde van de naoorlogse
woningbouw is gesubsidieerd. Er is een complex stelsel van object- en subjectsubsidies en van
directe en indirecte fiscale stimulering van zowel sociale als particuliere huur en het eigen-
woningbezit. Bij de wijze van subsidiëring is elk van de negen provincies in belangrijke mate
autonoom. De huurbescherming is zeer goed, waardoor de bewoningsduur lang is en huurders
zeer veel aan de woning doen. 
De verdeling van de verschillende eigendomssectoren over het land lijkt op die van Nederland:
veel huurwoningen in de grotere steden, vooral veel particuliere huur in de hoofdstad Wenen.
Op het platteland domineert het eigenwoningbezit. De huursector bestaat vooral uit flat- en
etagewoningen, de koopsector uit eengezinswoningen. 
Toenemende immigratie na de ontmanteling van het Oostblok en de Balkancrises, veranderende
politieke verhoudingen en budgettaire noodzaak vormen echter bedreigingen voor het systeem.
De belangrijkste wijzigingen in het beleid moeten nog gestalte krijgen. De voornaamste veran-
dering vindt plaats in de particuliere huursector, waar veel woningen worden verkocht. Er
treedt hierbij een verschijnsel op dat in Nederland in de jaren zeventig en tachtig bekend stond
als 'noodkopers'. Hierbij kopen immigranten relatief slechte woningen uit de particuliere sec-
tor, omdat zij nauwelijks aan bod komen in de huursector. Dit heeft in Nederland tot grote
problemen met financiering en woningonderhoud geleid. De ontwikkelingen in Oostenrijk zijn
van te recente datum om vast te kunnen stellen of daar soortgelijke problemen ontstaan.

In het Verenigd Koninkrijk ligt het aandeel van de sociale huursector in de totale voorraad op
hetzelfde niveau als dat van Oostenrijk. Tot in de jaren tachtig lag het zelfs op het huidige
niveau van Nederland. In de periode daarna kregen de huurders van sociale huurwoningen het
recht om de woning die zij huurden te kopen. De sociale verhuurders waren gedwongen hier-
aan mee te doen en moesten een forse korting geven op de marktwaarde van de woning. Deze
uitverkoop heeft ertoe geleid dat het beste deel van de sociale huursector is verkocht en de
sociale verhuurders moeite hebben de kwaliteit van de resterende voorraad op peil te houden.
Tegelijkertijd zijn de reserves van de sociale verhuurders afgeroomd en de huren fors gestegen.
Sinds het begin van de jaren negentig is het beleid sterk gewijzigd. Het eigenwoningbezit
wordt minder gesteund en de verkoop van sociale huurwoningen is beperkt. De snelle omslag
uit de jaren tachtig heeft voor de nodige problemen gezorgd. De wachtlijsten voor de sociale
huursector zijn lang en de afhankelijkheid van de bewoners van sociale huurwoningen van
huursubsidie is zeer groot. Er is sprake van een duidelijke segregatie van huurders die vanwege
het lage niveau van de sociale zekerheid volledig van de overheid afhankelijk zijn voor huis-
vesting. De kosten van de huursubsidie lopen daardoor hoog op. Om deze kosten binnen de
perken te houden, mogen de huren met niet meer dan de algemene prijsstijging toenemen.
Daarnaast is er het probleem van de armoedeval, die wordt veroorzaakt door de afwezigheid
van een kwaliteitskorting in de huursubsidie. 
Het stimuleren van het eigenwoningbezit in het Verenigd Koninkrijk onder lagere-inkomens-
groepen heeft ertoe geleid dat er veel betalingsproblemen zijn ontstaan toen de rente sterk
ging stijgen aan het einde van de jaren tachtig. Daarnaast worden nu problemen ervaren met
de kwaliteit van de eigen woningen van mensen met een laag inkomen. Deze groep heeft niet
voldoende middelen om de woning te onderhouden, waardoor er achterstanden ontstaan. De
woning verkopen en weer terugvallen op de sociale huursector is echter niet eenvoudig, gezien
de lange wachtlijsten.
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Het aandeel sociale verhuur ligt in Denemarken op hetzelfde niveau als in Oostenrijk en het
Verenigd Koninkrijk. De aard van de sociale verhuur is echter een totaal andere dan in het
Verenigd Koninkrijk. In Denemarken staat deze sector open voor alle inkomensgroepen, waar-
door er minder risico is van segregatie van huurders met een laag inkomen. Toch neemt ook
hier de eenzijdigheid van de huurderspopulatie toe. 
Het meest bijzondere kenmerk van de sociale huursector in Denemarken is de wijze waarop
deze bestuurd wordt. Er is sprake van een grote mate van betrokkenheid van de huurders, die
in veel gevallen de meerderheid hebben in het bestuur. De gemeente, die in Denemarken op
veel terreinen een zelfstandige positie heeft, fungeert als controlerend of meebesturend orgaan.
Daarnaast hebben huurders veel meer mogelijkheden de woning te verbeteren en te verfraaien.
Wanneer men verhuist, krijgt men een deel van de investeringen terug. 

Er is in tot in de jaren tachtig zeer veel geïnvesteerd in de sociale huursector, waardoor de
woonlasten relatief hoog zijn. De kwaliteit is daardoor echter van een hoog niveau. Dit heeft
echter wel bij lager-inkomensgroepen een grote afhankelijkheid van huursubsidie tot gevolg
gehad. De helft van de huurders van sociale huurwoningen ontvangt subsidie en betaalt daar-
mee een kwart van de huur. De huursubsidie maakt geen onderscheid naar type verhuurder,
waardoor ook huurders van particuliere huurwoningen tegemoetkomingen in de woonlasten
kunnen krijgen. 

De particuliere huursector is vrij omvangrijk en bestaat vooral uit oudere woningen die gelegen
zijn in het centrum van de grote steden. Deze sector is vrij streng gereguleerd met genormeerde
exploitaties, waardoor de rendementen beperkt zijn. Voor de nieuwe particuliere huurwonin-
gen is het regime versoepeld, maar nog steeds niet aantrekkelijk, omdat de verhuurder elk jaar
moet aantonen dat de huurverhoging noodzakelijk is. In deze sector zijn wel kwaliteits-
problemen, omdat het pas sinds 1976 verplicht is voor onderhoud te reserveren. Daarom is er
de laatste jaren veel aandacht voor renovatie. 
Andere recente onderwerpen van beleid zijn de vergrijzing en de sociale cohesie. Er is een
steeds grotere behoefte aan aangepaste woningen, waarvoor allerlei subsidieregelingen in het
leven zijn geroepen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen huisvesting en
sociale cohesie in de buurt. Dit heeft tevens tot doel de woonomgeving in de steden ook in
fysieke zin te verbeteren. 

Duitsland
Zo uniek als Nederland is met een omvangrijke sociale huursector, zo uniek is Duitsland met
een grote particuliere huursector. Werden in Nederland de sociale verhuurders betrokken bij
het oplossen van de woningnood na WO II, in Duitsland werd deze taak toebedacht aan de
particuliere verhuurders. Deze sector bestaat deels uit particulieren die een klein aantal wonin-
gen verhuren vanwege de fiscale voordelen of vanwege de pensioenvoorziening. Daarnaast
hebben veel bedrijven in huurwoningen geïnvesteerd ten behoeve van hun werknemers. De
particuliere verhuur wordt voornamelijk gestimuleerd door fiscale prikkels. Deze zijn dermate
effectief dat er in de eerste helft van de jaren negentig zelfs meer huurwoningen dan koop-
woningen werden gebouwd. De laatste jaren worden ook laagrentende leningen verstrekt om
de verbetering van de kwaliteit te bevorderen. 

De sociale huursector is klein van omvang, maar wel toegankelijk voor een groot deel van de
bevolking. In de praktijk is er echter steeds meer concentratie van lagere-inkomensgroepen.
Sociale huurwoningen kunnen door iedereen worden gebouwd met behulp van speciale lenin-
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gen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Na verloop van tijd kunnen deze leningen
worden afgelost en mag de woning op de particuliere markt worden aangeboden. 
De vraag naar sociale huurwoningen was lange tijd niet zo groot, maar is door de hereniging
sterk toegenomen. Daarnaast is er een grote kwaliteitsachterstand in het oostelijke deel van
Duitsland. De sociale verhuurders hebben echter de middelen niet om hier veel aan te doen. Er
zijn geen reserves opgebouwd en de verhuurders hebben wel de woningen, maar niet de grond
in bezit, waardoor de financiering van noodzakelijke investeringen problematisch is.

In de sociale huursector zijn de huren wettelijk geregeld, in de particuliere sector gelden ver-
gelijkingshuren. Dit betekent dat de huren van vergelijkbare woningen in dezelfde regio norm-
stellend zijn. Dit leidt ertoe dat in gebieden met schaarste de huren relatief snel toenemen.
Huursubsidie is in principe zowel voor huurders als voor eigenaren-bewoners bedoeld. 90%
van de gebruikers is echter huurder. Het gebruik van deze subjectsubsidie is overigens laag.

Het aandeel eigenwoningbezit in Duitsland is het laagste in Europa. De achtergrond hiervan is
tweeledig. In de eerste plaats is de grondprijs hoog in Duitsland omdat de uitgifte van de
grond beperkt is. In de tweede plaats belemmert de wijze van hypotheekverstrekking de
toename van het eigenwoningbezit. Er wordt de eis gesteld dat een kwart van het te financie-
ren bedrag als eigen geld wordt ingebracht. Men moet dus eerst sparen om een woning te kun-
nen kopen. Dit vormt de achtergrond van het verschijnsel 'bouwsparen' in Duitsland.

Frankrijk 
De verdeling van de woningvoorraad over de eigendomssectoren ligt in Frankrijk rond het
Europese gemiddelde. Ook de ontwikkeling van de verschillende sectoren volgt die in veel
andere Europese landen. Het eigenwoningbezit is aanzienlijk toegenomen de afgelopen decen-
nia. Dit is vooral ten koste gegaan van de particuliere huursector. De eigenwoningsector wordt
vooral gestimuleerd om huurders met een hoger inkomen uit de sociale huursector te lokken.
De sociale sector is relatief nieuw, alle woningen zijn van na 1945. Het bereik van de sociale
huursector is groot: 60% van de bevolking heeft in principe toegang tot de sector. Toch is ook
hier een steeds duidelijker concentratie van lagere-inkomensgroepen in de sociale sector waar
te nemen. Er zijn verschillende soorten sociale verhuurders, met elk een eigen marktsegment.
De belangrijkste sector omvat vooral hoogbouwcomplexen uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig. Hier concentreren zich ook de sociale problemen.
Een ander probleem vormt het feit dat de sociale verhuurders gebonden zijn aan een sluitende
exploitatie. Hierdoor kunnen zwakke groepen op de woningmarkt vaak niet terecht in de
sociale huursector, maar zijn zij aangewezen op het goedkope en kwalitatief slechte deel van
de particuliere huursector. Omdat dit deel van de voorraad snel in omvang afneemt, ontstaat er
een steeds grotere druk op de sociale verhuurders om deze groepen toch op te nemen.
Er wordt in relatief ruime mate gebruikgemaakt van subjectsubsidie, die gedeeltelijk ook voor
inkomensgroepen in de koopsector bedoeld is. Het systeem is betrekkelijk versnipperd. Er is
een regeling die op het individu gericht is, een die op het gezin gericht is en waar eigenaren-
bewoners gebruik van kunnen maken, en een regeling die aan de bijstand gekoppeld is, waar
vooral ouderen, werklozen en arbeidsongeschikten gebruik van maken.
De particuliere huursector en het eigenwoningbezit worden gestimuleerd door laagrentende
leningen en door subsidiëring van woningverbetering. De huren in de particuliere huursector
worden vastgesteld aan de hand van vergelijkingshuren. Anders dan in Duitsland, leidt dit sys-
teem tot veel conflicten tussen huurders en verhuurders. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door de beperkte mate van huurbescherming in Frankrijk, waar de verplichte contractduur in
de particuliere huursector niet meer dan drie jaar bedraagt.
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Conclusie
De basale doelstellingen ten aanzien van de volkshuisvesting zijn in de verschillende landen
van Europa gelijk: het voorzien in voldoende woningen van voldoende kwaliteit voor de
bevolking. De manier en de schaal waarop men deze tracht te verwezenlijken, verschillen ech-
ter hemelsbreed. Niet alle landen zijn, als gevolg van budgettaire beperkingen, goed in staat
om op grote schaal invulling te geven aan deze doelstellingen. De schaal van de maatregelen
toont een duidelijk verband met de welvaart, waarbij vooral de Zuid-Europese landen beperkte
mogelijkheden hebben om in te grijpen. In deze landen vormen de familie en de charitatieve
voorzieningen een belangrijk vangnet voor mensen die niet in de eigen huisvesting kunnen
voorzien.
Bij de overige landen, waar de welvaart op een hoger niveau ligt, is het resultaat van het over-
heidsingrijpen op de woningmarkt sterk bepaald door historische omstandigheden. Door het
voorraadkarakter van de woningmarkt heeft de historische factor een groot gewicht en lijken
de woonomstandigheden niet sterk verbonden met het actuele beleid. Het voorraadkarakter
van de woningmarkt is er tevens de oorzaak van dat de overheid weinig mogelijkheden heeft
de woningmarkt in een korte tijd bij te sturen. Waar dit toch is gebeurd, zoals in het Verenigd
Koninkrijk, waar de sociale huursector voor een belangrijk deel is verkocht aan de zittende
huurders, heeft dit tot grote problemen geleid in de jaren daarna.
De vraag in hoeverre er sprake is van convergentie of divergentie in het huisvestingsbeleid
van de landen van Europa, is niet eenvoudig te beantwoorden. De enige gezamenlijke lijn die
kan worden ontdekt, is de bevordering van het eigenwoningbezit, maar de wijze waarop men
daaraan vormgeeft verschilt sterk van land tot land. De constatering aan het begin van deze
paragraaf, dat het huisvestingsbeleid nog sterk nationaal bepaald is, vindt hierin zijn bevestiging.

11.4.4 Nederland in Europa 
De unieke positie van Nederland, met de grootste sociale huursector van alle Europese landen,
zal de komende jaren niet veranderen. Zelfs nu de omvang van de sociale sector relatief
afneemt en de komende tijd waarschijnlijk ook absoluut, zal het nog lang duren voor het huidige
niveau van het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Denemarken bereikt zal zijn, als het al ooit
bereikt zal worden. De noodzaak tot krimp van de sociale huursector was tot voor kort niet
aanwezig en is dat in sommige delen van het land nog steeds niet. De kwantitatieve schaarste
op de woningmarkt neemt weliswaar af, maar de leegstand is nog steeds zeer gering. De oor-
zaak hiervan ligt in de bevolkingsgroei, die langer dan in de meeste andere Europese landen
op een vrij hoog niveau heeft gelegen en pas de komende decennia minder zal worden. Van
een stagnerende bevolkingsomvang zal pas over dertig tot veertig jaar sprake zijn (zie hoofd-
stuk 2, Demografie). Toch is de noodzaak tot omvangrijke bouwprogramma's minder gewor-
den. Uit de behoeftemetingen blijkt dat er vooral een kwalitatief tekort op de woningmarkt is.
Het gaat hierbij niet om de bouwtechnische kwaliteit, die in vergelijking met andere Europese
landen een hoog niveau heeft; er wordt vooral meer ruimte in de woning gevraagd, niet naar
aantal kamers, maar naar oppervlakte. Daarnaast is er een groot tekort aan vrijstaande woningen.

Het Nederlandse beleid heeft in de jaren negentig een totaal ander aanzien gekregen. De rol
van de overheid is verregaand teruggedrongen, de bouwsubsidies zijn beperkt en het eigen-
woningbezit wordt gestimuleerd. In de ontwerpnota Wonen (VROM 2000a) staan de begrip-
pen 'keuzevrijheid van de burger', 'het eigenwoningbezit' en 'woningkwaliteit centraal'.
Het is niet mogelijk om de ontwikkelingen in het Nederlandse beleid direct te relateren aan
dat van een ander land of andere landen. De verschillen binnen Europa zijn hiervoor te groot.
Wel kan de vraag gesteld worden in hoeverre Nederland iets kan leren van de ontwikkeling in
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de andere landen van Europa. Enkele trends die zich de komende jaren in Nederland zullen
voordoen, hebben zich in andere landen al gemanifesteerd. Hierbij wordt aangesloten bij de
beleidsthema's eigenwoningbezit, keuzevrijheid en kwaliteit.

De bevordering van het eigenwoningbezit staat in Nederland hoger op de politieke agenda dan
de afgelopen decennia het geval was. De vergelijking met andere Europese landen laat zien
dat het eigenwoningbezit in Nederland relatief klein is en de sociale huursector zeer groot. Er
lijkt dus voldoende ruimte te zijn voor een toename ervan. Het beleid streeft naar een toename
van het eigenwoningbezit van 50% in 2000 tot 65% in 2010. Gezien het voorraadkarakter van
de woningmarkt is het niet mogelijk dit alleen met behulp van nieuwbouw te bereiken. Er
gaan op dit moment sterke signalen uit naar de sociale verhuurders in Nederland om een deel
van hun bezit aan huurders te verkopen.
In het Verenigd Koninkrijk is het beleid er in de jaren tachtig op gericht geweest het woning-
bezit krachtig te bevorderen, vooral door de verkoop van sociale huurwoningen af te dwingen.
De huurders kregen het recht om hun woning te kopen en hebben daar in groten getale
gebruik van gemaakt. De gevolgen voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van sociale huur-
woningen zijn groot geweest. Het beste deel van de voorraad is verkocht en er is een groot
tekort aan betaalbare woningen. Eenzelfde ontwikkeling is in Ierland waargenomen. Het kost
in deze landen grote moeite om het aanbod van sociale huurwoningen te verruimen en de
kwaliteit van de bestaande voorraad op te krikken. Voor het Nederlandse beleid gaat hier de
waarschuwing van uit dat het zich niet te eenzijdig op de verkoop van sociale huurwoningen
moet richten. Het rendement van jarenlange investeringen in de sociale huursector moet niet te
gemakkelijk worden weggegeven.
Ook moet worden voorkomen dat huurders te snel worden verleid tot het kopen van een
woning. De financiële risico's zijn groot en kunnen bij een omslag op de woningmarkt tot
grote problemen leiden. In het Verenigd Koninkrijk heeft een baisse op de markt van koop-
woningen ertoe geleid dat veel ex-huurders die hun huurwoning gekocht hadden, in financiële
problemen zijn gekomen. De overheid heeft moeten bijspringen om de ergste gevolgen hier-
van te lenigen.

Een ander risico van een snelle toename van het eigenwoningbezit en een navenante afname
van de sociale verhuur wordt gevormd door een toenemende concentratie van huishoudens
met een laag inkomen en weinig maatschappelijke mogelijkheden in de sociale huursector. In
landen met een kleine sociale huursector doen zich ernstige problemen voor met de concentratie
van kansarmen in de samenleving. In landen met een krimpende sociale huursector neemt de
concentratie van problemen toe. Ook in Nederland lijken deze ontwikkelingen zich voor te
doen. De huursector wordt immers steeds meer het domein van de lagere-inkomensgroepen.
Het lijkt daarom noodzakelijk om, in navolging van Denemarken, het sociale beheer in de
sociale huursector te verbeteren. In Nederland wordt het eigenwoningbezit vaak als voorwaarde
gezien voor de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners bij de woonbuurt.
Gezien de risico's van concentratie van kansarmen onder invloed van een afnemende sociale
huursector, lijkt het juist van belang het sociale beheer in de huursector en de betrokkenheid
van huurders bij woning en woonomgeving te verbeteren. 
In Denemarken wordt daarbij gestreefd naar een integraal beleid, waarbij sociale cohesie een
belangrijk onderwerp is. Een essentieel element hierbij is de invloed van de huurders op het
beleid van de verhuurder in Denemarken. In Nederland is deze invloed betrekkelijk beperkt.
Er is wel wettelijk vastgelegd dat de verhuurder met de huurders moet overleggen, maar
inhoudelijk hebben de huurders weinig macht. In Denemarken hebben huurders een veel 
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grotere betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de sociale verhuurders. In veel gevallen is er
zelfs sprake van bestuursverantwoordelijkheid voor huurders. Een toename van de invloed van
huurders zal naar verwachting kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van de huurders bij
de woning en woonomgeving.

De noodzaak om tot een grotere keuzevrijheid voor de burger te komen, wordt treffend geïllu-
streerd in de hier gepresenteerde internationale vergelijking. De werking van de woningmarkt
wijkt in Nederland nogal af van die in andere landen. De woningmarkt is sterk gesegmenteerd
naar eigendomsverhouding en bouwwijze van de woning. De fase in de huishoudenscyclus en
het inkomen bepalen in sterke mate tot welk deel van de woningmarkt men toegang heeft. In
de meeste andere Europese landen vinden soortgelijke processen plaats, maar in Nederland 
lijken deze processen zich in sterkere mate voor te doen.
Recente ontwikkelingen staven deze constatering. De afgelopen jaren is de huursector minder
goed toegankelijk geworden voor midden- en hogere-inkomensgroepen, die daardoor zijn aan-
gewezen op de koopsector of de duurdere particuliere huursector. Voor een groot deel van de
sociale huurwoningen geldt een maximuminkomensgrens. Voor het grootste deel van de mid-
den- en hogere-inkomensgroepen is dat geen probleem. Deze groepen hebben immers de
mogelijkheden een woning te kopen.
De sterke stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren maakt het voor de midden-
inkomens echter moeilijk om aan een woning te komen. De prijsverschillen tussen de huur- en
de koopsector zijn sterk toegenomen. De middeninkomens hebben daardoor niet veel keuze-
mogelijkheden op de woningmarkt. Voor de lagere-inkomensgroepen is de keuze tussen huren
en kopen hoe dan ook niet aanwezig, voor de hogere-inkomensgroepen ook niet, gezien het
beperkte aanbod van duurdere particuliere huurwoningen.

Niet alleen naar inkomen is er een duidelijke segmentering aanwezig op de woningmarkt,
maar ook naar grootte van het huishouden. De jarenlange krapte op de woningmarkt vereiste
een distributiesysteem, waarbij ruimte in de woning werd gekoppeld aan de huishoudens-
samenstelling. In de sociale huursector is dit bij een groot deel van de woningen nog steeds
het geval. Alleenstaanden of kinderloze paren kunnen moeilijk een eengezinswoning huren,
omdat die voor grotere huishoudens bestemd zijn. 
Nu de grootste krapte op de woningmarkt voorbij is, lijken er mogelijkheden om de keuze-
vrijheid van de burgers op de woningmarkt te vergroten. De stimulering van het eigenwoning-
bezit onder de lagere- en middeninkomens is daarbij een van de mogelijkheden, die in veel
landen op verschillende wijzen werd en wordt toegepast. Er kan echter ook gedacht worden
aan een versoepeling van de distributiesystemen in de huursector. 

Uit de internationale vergelijking komt naar voren dat de kwaliteit van de woningvoorraad in
Nederland er niet slecht afkomt in vergelijking met andere landen. Er zijn weinig bouwtechni-
sche problemen en het aantal vertrekken per persoon is hoog in vergelijking met de andere
landen. De roep om meer kwaliteit in Nederland komt dan ook niet voort uit het niveau van de
gemiddelde kwaliteit, maar uit de spreiding ervan. De verdeling van de woningkwaliteit naar
hoogte van het inkomen laat zien dat er maar weinig verschillen zijn tussen de lagere en de
hogere inkomens (zie paragraaf 11.2, tabel 11.3). Uit de vergelijking van Nederland met de
andere Europese landen is naar voren gekomen dat het aantal kwaliteitsklachten gelijkmatiger
over de inkomensgroepen gespreid is dan in veel andere landen het geval is. De vraag naar
meer kwaliteit is vooral afkomstig van de hogere-inkomensgroepen, waarvoor de Nederlandse
woningmarkt niet zoveel te bieden heeft. Het geringe aantal vrijstaande woningen in
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Nederland in vergelijking met de andere landen is hiervoor een belangrijke graadmeter.
Het grootschalige karakter van de nieuwbouw in Nederland en de geringe mogelijkheden voor
individueel opdrachtgeverschap zijn bepalend voor het kwaliteitstekort aan de bovenkant van
de woningmarkt. Het komt in Nederland weinig voor dat individuele bouwkavels te koop wor-
den aangeboden en het komt weinig voor dat mensen in eigen opdracht een woning laten bou-
wen. In de discussies die vooraf zijn gegaan aan de totstandkoming van de nieuwe beleidsnota
wordt aandacht besteed aan deze aspecten (VROM 1999b). 
Een belangrijk probleem bij de vraag naar meer woningkwaliteit aan de bovenkant van de
markt zijn de ruimtelijke beperkingen in Nederland. Meer vrijstaande woningen, individuele
bouwkavels en particulier opdrachtgeverschap leiden tot een toenemende vraag naar ruimte. In
vergelijking met de andere Europese landen is de bevolkingsdichtheid in Nederland zeer hoog.
Hierin ligt het belangrijkste obstakel in de verwezenlijking van de wens tot meer kwaliteit in
de woningvoorraad.
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12 ONDERWIJS

12.1 Inleiding
In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het onder-
wijs en onderwijsbeleid gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar in kaart gebracht. Het
hoofdstuk Onderwijs in deze editie behandelt twee actuele thema's die het onderwijs de
komende tijd niet onberoerd zullen laten: de toenemende marktwerking in het onderwijs en de
positie en ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs binnen Europa. 
In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er in het beleid en in het onderwijs zelf veel ver-
anderingen en vernieuwingen in gang gezet, waarvan de resultaten pas over een aantal jaren
zichtbaar zullen worden. In het Regeerakkoord dat ten grondslag ligt aan het huidige kabinet
is uitdrukkelijk vastgelegd dat er gedurende deze kabinetsperiode geen nieuwe voorstellen
voor stelselwijzigingen zullen worden ingediend, maar dat de aandacht deze jaren vooral zal
uitgaan naar de uitvoering van het beleid (TK 1997/1998). 
De eeuwwisseling markeert niet alleen het einde van langdurige en soms heftige discussies
over de inrichting van ons onderwijsbestel, maar ook een overgang van een lange periode van
bezuinigingen en kostenbeheersing naar een tijd waarin weer investeringen in het onderwijs
kunnen plaatsvinden. Het onderwijsdebat zal de komende jaren waarschijnlijk minder beheerst
worden door financiële tekorten, maar meer door problemen die verband houden met het
groeiende tekort aan personeel. Personele tekorten kunnen de kwaliteit van het onderwijs op
termijn aanzienlijk schaden. De oplossing ervan is echter niet eenvoudig omdat niet alleen 
de onderwijssector, maar vrijwel alle sectoren van maatschappelijke bedrijvigheid eronder te
lijden hebben. 

Paragraaf 12.2 besteedt allereerst aandacht aan een aantal ontwikkelingen in de deelname aan
de verschillende vormen van onderwijs. Daarmee wordt de vraagontwikkeling op de onder-
wijsmarkt al enigszins in kaart gebracht. Net als in enkele andere landen van de Europese
Unie zijn in de afgelopen jaren in Nederland processen van privatisering, deregulering en her-
vorming van de publieke sector in gang gezet. Deze gaan veelal gepaard met de introductie
van marktelementen in het van overheidswege bekostigde en gereguleerde voorzieningen-
aanbod. Zo ook in het onderwijs. Paragraaf 12.3 schetst een beeld van enkele verschijnings-
vormen van marktwerking in het Nederlandse onderwijs, van de overwegingen van aanbieders
en vragers op de onderwijsmarkt, van de omvang en betekenis van marktwerking en de dis-
cussies en dilemma's die erdoor worden opgeroepen. 
Het centrale thema van dit rapport komt in paragraaf 12.4 aan de orde. Eerst wordt een
beschrijving gegeven van de structuur, inrichting en bestuurlijke vormgeving van de verschil-
lende onderwijsstelsels binnen de Europese Unie. Vervolgens worden diverse gegevens gepre-
senteerd over de prestaties van het Nederlandse onderwijs in vergelijking met andere landen.
Waar mogelijk wordt nagegaan of er in de jaren negentig sprake is geweest van convergentie.
Er wordt bovendien een poging gedaan om verschillen in prestaties en financiële inzet in ver-
band te brengen met verschillen in onderwijsstelsels en verzorgingsstaatarrangementen. De
paragraaf wordt afgesloten met een korte beschouwing over de internationalisering van het
onderwijs; een ontwikkeling waarin de beide thema's van dit hoofdstuk – marktwerking en
Europa – als het ware samenkomen. 
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12.2 Enkele ontwikkelingen in de onderwijsdeelname

Primair onderwijs
De totale deelname aan het primair onderwijs is voornamelijk afhankelijk van de demografische
ontwikkeling. Door de groei van het aantal kinderen neemt het aantal leerlingen in het primair
onderwijs de laatste jaren geleidelijk aan toe. Tot het midden van de jaren negentig was er
sprake van een verschuiving van het basis- naar het speciaal onderwijs. Als gevolg van het
Weer-samen-naar-schoolbeleid (WSNS) is een einde gekomen aan de groei van het onderwijs
aan kinderen met leer en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en aan moeilijk lerende kinderen
(mlk) en aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) (tabel 12.1). Een dergelijk stabili-
satie is vooralsnog niet gerealiseerd bij de overige vormen van speciaal onderwijs. De daling
in het lom/mlk/iobk van de laatste jaren wordt tenietgedaan door een verdere stijging van de
deelname aan de overige vormen van speciaal onderwijs. 
In het kader van het streven naar integratie van leerlingen die extra zorg behoeven, krijgt
voorts een groeiend aantal leerlingen binnen het gewone basisonderwijs die extra zorg aan-
geboden in de vorm van ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs (in 1998 
inmiddels 5.200; OCenW 1999a).

Tabel 12.1 Deelname primair onderwijs 1985 -1998 (in aantallen en in indexcijfers)
1985/'86 1990/'91 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99

aantal (x 1.000)
basisonderwijs 1.469 1.443 1.477 1.502 1.520 1.534
lom/mlk/iobk (WSNS) 51 56 58 56 55 54
overig speciaal onderwijs 20 21 24 25 26 27

totaal primair onderwijs 1.540 1.519 1.558 1.582 1.600 1.615

indexcijfers (1985 =100)
basisonderwijs 100 98 101 102 103 104
lom/mlk/iobk (WSNS) 100 110 114 110 108 106
overig speciaal onderwijs 100 104 118 124 129 136

totaal primair onderwijs 100 99 101 103 104 105
Bron: CBS (1999a); SCP (1999)

Een andere ontwikkeling die de aandacht trekt binnen het primair onderwijs, is de groei van
het aantal allochtone leerlingen. Binnen het basisonderwijs steeg hun aandeel van 11% in 1990
naar 14% in 1998, in het lom/mlk van 10% naar 15% (CBS 1999a). Door de concentratie van
allochtonen in de grote steden zijn allochtone leerlingen inmiddels in de meerderheid in het
Amsterdamse en Rotterdamse basisonderwijs (resp. 57% en 53%), in Den Haag en Utrecht
vormen zij nog een minderheid (resp. 47% en 41%).

Voortgezet onderwijs
Na het primair onderwijs staan leerlingen voor de keuze tussen verschillende schoolsoorten.
Met een keuze voor het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of het mavo (sinds kort samen-
gevoegd tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: vmbo) richten zij zich op een
vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of het in beroepsbegeleidend onderwijs.
Met het havo of vwo bereiden zij zich voor op vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. 
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Naast deze vormen van voortgezet onderwijs is er aanbod voor jongeren die zijn aangewezen
op extra zorg (individueel vbo (ivbo), voorgezet speciaal onderwijs (vso), sinds kort leerweg-
ondersteunend onderwijs (lwoo). 
De ontwikkeling van de deelname aan verschillende vormen van voortgezet onderwijs toont
twee gezichten. Aan de ene kant is er sprake van een duidelijke verschuiving in de richting
van de hogere schoolsoorten (havo/vwo). Bedroeg het aandeel havo/vwo in het derde leerjaar
van het voortgezet onderwijs midden jaren tachtig nog maar iets meer dan een kwart, eind
jaren negentig was het al ruim eenderde (tabel 12.2). Aan de andere kant neemt ook het aantal
'zorgleerlingen' toe. In die zin is er sprake van een zekere polarisatie, waarbij het hoogste en
het laagste traject aan belang winnen ten koste van het middenniveau (vbo en mavo).

Tabel 12.2 Leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs naar schoolsoort, 1985-1998 (in procenten)
1985/'86 1990/'91 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99

vso, ivbo, lwoo 8 9 10 11 11 12a

vbo, mavo 63 57 54 53 51 51
havo, vwo 27 30 33 34 34 36
a De in dit percentage begrepen deelname aan overig vso (anders dan lom/mlk) is voor 1998 geschat aan de hand van CBS (1999a).

Bron: OCenW (1998c, 1999a); CBS (1999a) 

Uitval zonder diploma
Een minderheid van de jongeren weet het voortgezet onderwijs niet af te ronden met een
diploma. De omvang van de groep die het onderwijs verlaat zonder een diploma in het voort-
gezet onderwijs te hebben behaald – de uitval –, is lastig vast te stellen. De jaarlijkse tellingen
hebben betrekking op de jongeren die het voltijdonderwijs verlaten. Sommige jongeren die
hun opleiding in het voltijdonderwijs zonder diploma staken, keren na een onderbreking weer
terug in de schoolbanken. Uitval hoeft niet definitief te zijn en het beleid is er juist op gericht
jongeren die zonder diploma afhaken, terug te leiden naar het onderwijs. Anderen stappen
over naar een deeltijdse opleiding en halen daar alsnog een diploma. Verder heeft een deel van
de uitvallers uit het havo/vwo mogelijk reeds een mavo- of  havo-diploma op zak. 
Figuur 12.1 geeft het percentage van de uitstroom uit het voltijdonderwijs dat het onderwijs
verlaat zonder voortgezet onderwijsdiploma.

Figuur 12.1 Uitvala uit het voltijdonderwijs naar laatstgevolgd onderwijs, 1985-1997 (in procenten)

a Uitstroom uit het voltijdonderwijs zonder dat een diploma in het voortgezet onderwijs is gehaald.

Bron: CBS (onderwijsmatrix 1985, 1990-1997)
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In 1997 had 14% van de uitstroom uit het voltijdonderwijs geen diploma in het voortgezet
onderwijs gehaald. Dit komt overeen met ongeveer 34.000 schoolverlaters. In vergelijking met
het midden van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig is het percentage iets
gedaald. Het laatste jaar zette de daling echter niet verder door.

Steekproefonderzoek onder de bevolking geeft een indicatie van het percentage jongvolwasse-
nen dat de schoolloopbaan – al dan niet met onderbrekingen – op een laag niveau afsluit.
Volgens de enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) had in 1998 25% van de 25-29-jarigen niet meer dan lbo of mavo voltooid, waarvan
7% niet meer dan basisonderwijs. Een diploma van tenminste het niveau van het hoger secun-
dair onderwijs (havo, vwo of mbo) benadert de beleidsmatige norm van de startkwalificatie:
een kwart van de jonge volwassenen voldoet dus niet aan die norm. In de jaren negentig is het
percentage laagopgeleide jongvolwassenen geleidelijk afgenomen: aan het begin van het
decennium had nog 32% van 25-29-jarigen ten hoogste lbo of mavo voltooid, van wie 9% niet
meer dan basisonderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Gediplomeerden van het mavo, havo en vwo maken steeds vaker de overstap naar een ver-
volgopleiding in het middelbaar beroeps- (mbo), het hoger beroeps- (hbo) of het wetenschap-
pelijk onderwijs (wo). Inmiddels stroomt ruim 90% van de gediplomeerden direct door naar
een vervolgopleiding, terwijl ook nog een deel na een onderbreking van een jaar die overstap
maakt.
Het hbo heeft het meest geprofiteerd van deze ontwikkeling. Havo-gediplomeerden kiezen wat
minder dan voorheen voor een vervolgopleiding in het mbo en wat meer in het hbo, en ook
onder vwo gediplomeerden neemt de belangstelling voor het hbo toe. Het aantal hbo studenten
groeide in de jaren negentig dan ook, ondanks de daling van het aantal jonge volwassenen,
met bijna 25%. De belangstelling voor het wo nam niet voldoende toe om de daling van het
aantal jongvolwassenen geheel te compenseren; het absolute aantal deelnemers nam af 
(tabel 12.3).

Tabel 12.3 Deelnemers aan het voltijdse middelbaar en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, 1985 -1998 
(in aantallen en indexcijfers)

1985/'86 1990/'91 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99
aantal deelnemers (x 1.000)

middelbaar beroepsonderwijs 274 288 289 285 285 275
hoger beroepsonderwijs 149 194 231 233 237 241
wetenschappelijk onderwijs 169 179 176 165 160 159

indexcijfer aantal deelnemers
middelbaar beroepsonderwijs 100 105 105 104 104 100
hoger beroepsonderwijs 100 130 155 157 159 162
wetenschappelijk onderwijs 100 105 104 97 94 94

indexcijfer deelnemers gecorrigeerd voor de 
demografische ontwikkeling

middelbaar beroepsonderwijs 100 112 139 138 137 131
hoger beroepsonderwijs 100 132 192 203 211 217
wetenschappelijk onderwijs 100 107 125 122 122 124

Bron: CBS (1999a, bevolkingsstatistieken) SCP bewerking
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Volwasseneneducatie
Ook na het afronden van de fase van initieel onderwijs volgen veel volwassenen nog weleens
een cursus of een opleiding. Dit kan uiteenlopen van kortlopende cursussen die vooral inspelen
op een hobby of interesse, tot diplomagericht onderwijs met een cursusduur van meerdere
jaren. De deelname aan allerlei vormen van volwasseneneducatie wordt maar in beperkte mate
gedekt door de statistieken. Tabel 12.4 geeft een overzicht van de deelnemersaantallen van een
aantal vormen .

Tabel 12.4 Deelnemers aan een aantal vormen van volwasseneneducatie 1990-1998 (aantallen x 1.000)
1990/'91 1995/'96 1996/'97 1997/'98 1998/'99

basiseducatie 115 125 118 110 .
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) 88 71 64 70 68
deeltijds middelbaar beroepsonderwijs 44 32 25 22 27
deeltijds hoger beroepsonderwijs 53 41 43 45 48
deeltijds wetenschappelijk onderwijs 15 10 12 12 12
open universiteit (ou)a 36 25 22 23 21
particulier onderwijs 391 309 318 337 .
a Alleen actieve deelnemers (d.w.z. die zich in een studiejaar voor minstens één nieuwe cursus hebben ingeschreven).

Bron: CBS (1999a) 

In het eerste deel van de jaren negentig liep de deelname aan een aantal bekende vormen van
volwasseneneducatie terug (vavo, mbo, hbo, ou). De laatste jaren tekent zich bij enkele oplei-
dingen weer een zeker herstel af. Ook volgens steekproefonderzoek vertoonde de deelname in
het eerste deel van de jaren negentig een dalende lijn (SCP 1997). 
Bedrijfsopleidingen ontbreken in tabel 12.4. In een onderzoek uit 1993 werden 830.000 deel-
nemers aan interne bedrijfsopleidingen geteld, terwijl daarnaast nog eens 396.000 werknemers
een externe opleiding volgden (Boerdam en Ruchti 1995).

12.3 Marktwerking in het onderwijs1

12.3.1 Inleiding
Onderwijs wordt, net als gezondheidszorg beschouwd als een 'merit good', een goed waarmee
de overheid zich in de loop der tijd steeds meer is gaan bemoeien. De overheidszorg voor
onderwijs is in de afgelopen twee eeuwen enorm uitgebreid, niet alleen in de vorm van finan-
ciële betrokkenheid, maar ook via wet- en regelgeving. Door middel van de leerplicht en een
steeds omvangrijker aanbod aan opleidingen werd de participatie gestimuleerd. Voor de ver-
schillende schooltypen werden bekostigingssystemen ontworpen. Via fixatie van de prijs voor
onderwijs en door middel van regelingen voor tegemoetkoming in de studiekosten werd de
toegankelijkheid van het onderwijs voor minder draagkrachtigen gewaarborgd. In het midden
van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd duidelijk dat het beleidssysteem onderwijs door
alle overheidsbemoeienis zo dichtgeregeld en ingewikkeld was geworden dat het nauwelijks
meer in staat was om te reageren op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen: groeiende wel-
vaart onder burgers, individualisering en toenemende behoefte aan onderwijs op maat, veran-
derende kwalificatie-eisen op de arbeidsmarkt als gevolg van internationale, economische en
technologische ontwikkelingen en een groeiende vraag naar mogelijkheden om onderwijs te
combineren of af te wisselen met werk en andere bezigheden. Om daar sneller en beter op te
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kunnen inspelen zou het onderwijs meer aan het marktmechanisme blootgesteld moeten wor-
den. In 1994 ging het project Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit van start 
(TK 1994/1995). Sindsdien wijden economen en bestuurskundigen overwegend theoretische
beschouwingen aan de noodzaak van meer marktwerking. Meestal gaan die geschriften over
marktwerking in harde beleidssectoren, zoals nutsbedrijven, openbaar vervoer of sociale
zekerheid; het onderwijs komt minder vaak aan bod. De veranderende rol van de overheid
krijgt eveneens veel aandacht. In dat verband is er veel belangstelling voor onderwerpen als
verantwoording en toezicht. Sociologen proberen de mogelijke gedragseffecten van scholen en
deelnemers in kaart te brengen (Waslander 1999; Teelken 1999; Dronkers 1999). In het onder-
wijsveld kent het verschijnsel inmiddels uitgesproken voor- en tegenstanders. 
Theoretische bespiegelingen over de veranderende verhouding tussen overheid en markt zullen
in dit rapport achterwege blijven. Er komen diverse verschijningsvormen van marktwerking
aan de orde, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar twee aspecten die in de publieke dis-
cussie over marktwerking in het onderwijs centraal staan: marktoriëntatie en concurrentie.2

12.3.2 Achtergronden en gezichtspunten

Marktoriëntatie en concurrentie3

Scholen en instellingen moeten zich meer op hun omgeving of op de markt oriënteren en,
meer dan voorheen, inspelen op de behoeften uit de samenleving. Ter onderbouwing van die
noodzaak wordt meestal verwezen naar de negatieve gevolgen van de sterke groei van de
overheidsbemoeienis met het onderwijs. De rijksoverheid bepaalde lange tijd in nauw overleg
met het georganiseerde en verzuilde onderwijsveld de gang van zaken. Onderwijs was een
betrekkelijk geïsoleerde sector van ons maatschappelijk bestel, soms wat laatdunkend
gekenschetst als 'pedagogische provincie'. Universiteiten waren 'ivoren torens' waarin weten-
schappers, niet gehinderd door vragen naar nut en maatschappelijke relevantie, in alle rust hun
onderzoek konden verrichten. Vanaf het midden van de jaren tachtig is er sprake van een ken-
tering. De noodzaak van bezuinigingen op de overheidsuitgaven, de hoge werkloosheid onder
schoolverlaters en een toenemende ergernis over de overmaat aan gedetailleerde overheids-
regelgeving in het onderwijs vormden de directe aanleiding voor een koerswijziging (SCP
1998). Sindsdien is er een beweging op gang gekomen om de rol van de rijksoverheid terug te
dringen ten gunste van partijen op de onderwijsmarkt zelf: de aanbieders van onderwijs, scho-
len en onderwijsinstellingen aan de ene kant en de vragers naar onderwijs (de onderwijsdeel-
nemers, de afnemers van schoolverlaters en de inkopers van onderwijs) aan de andere kant. 
In beschouwingen over marktwerking gaat het niet alleen over de noodzaak van meer markt-
oriëntatie, maar ook over het belang van concurrentie; concurrentie tussen de van overheids-
wege bekostigde scholen en instellingen onderling, maar ook tussen publiek bekostigde en
particuliere instellingen die veelal op commerciële basis opereren. Deelnemers (ouders, 
scholieren en studenten) en inkopers van onderwijs moeten keuzemogelijkheden hebben, zodat
scholen en instellingen door onderlinge concurrentie worden aangezet tot kwaliteitsverbetering.
In de praktijk kunnen ouders en studenten in de meeste onderwijssectoren uit meerdere van
overheidswege bekostigde scholen of instellingen kiezen. Deze hebben echter vaak al lang
geen monopoliepositie meer bij het overdragen van kennis en vaardigheden. Commerciële 
particuliere instellingen bieden voor een deel dezelfde initiële opleidingen als het regulier
bekostigde onderwijs.
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Marktwerking in relatie tot privatisering en deregulering
Marktwerking wordt vaak in één adem genoemd met privatisering en deregulering. Soms wor-
den de begrippen zelfs door elkaar gebruikt. Dat is ten onrechte. Privatisering en deregulering
zijn middelen die de overheid kan inzetten om marktwerking te stimuleren. 
Bij privatisering moet een onderscheid worden gemaakt tussen privatisering in juridische en
privatisering in financiële zin. In Nederland is het vanouds gebruikelijk dat de rijksoverheid
het onderwijs niet zelf verschaft maar de publieke onderwijstaak overwegend door privaat-
rechtelijke organisaties (bijzonder onderwijs) laat uitvoeren. Daarnaast is er voor iedereen toe-
gankelijk openbaar onderwijs dat door de gemeente wordt verstrekt. Er is dus al een zekere
marktwerking in de vorm van concurrentie tussen bijzondere en openbare scholen. Bij privati-
sering in financiële zin wordt marktwerking bevorderd door het onderwijs niet alleen uit de
collectieve middelen, maar ook – en in toenemende mate – uit private middelen te (laten)
financieren. Dat gebeurt, bijvoorbeeld, door deelnemers meer voor het onderwijs te laten beta-
len in de vorm van een hogere eigen bijdrage of door bekostigde instellingen eigen inkomsten
te laten verwerven door middel van contractonderwijs of contractonderzoek. De verwachting
is dat private financiers, of dat nu ouders, cursisten, gemeenten of bedrijven zijn, zich ook
inhoudelijk met de invulling en organisatie van het onderwijsaanbod zullen bemoeien.4 Bij
volledige privatisering valt de gehele overheidssubsidie weg. Dat was enige jaren geleden, 
bijvoorbeeld, het geval bij de Universiteit Nijenrode. In het onderwijs na de leerplicht was er
de afgelopen decennia sprake van een geleidelijke vergroting van het private financierings-
aandeel. Privatisering was aanvankelijk vooral een middel om de overheidsuitgaven terug te
dringen. De laatste jaren is het oogmerk van de marktwerking meer voorop komen te staan. 
Marktwerking wordt ook vaak in één adem genoemd met het begrip deregulering. Ook voor
deregulering geldt dat het een middel is dat de overheid kan inzetten om marktwerking te
bevorderen. Bij de deregulering in het onderwijs ging het in eerste aanleg – medio jaren 
tachtig – vooral om het terugdringen van de administratieve lastendruk en om het scheppen
van meer vrije beleidsruimte voor scholen en instellingen. Met de vergroting van autonomie
werd echter ook een ander doel nagestreefd, namelijk kostenbeheersing. Instellingen in het
beroeps- en hoger onderwijs krijgen een vast budget voor personeel, materieel en huisvesting
waaruit de gehele bedrijfsvoering moet worden bekostigd. Sinds kort is deregulering in het
onderwijs vooral gericht op het wegnemen van regels die marktgedrag van scholen en instel-
lingen onnodig belemmeren. Zo zullen de regels voor het starten van nieuwe opleidingen wor-
den versoepeld. Het is de bedoeling dat scholen en instellingen als gevolg van deregulering
meer vrije beleidsruimte krijgen, zodat zij beter op de wensen uit de omgeving of de behoeften
van de markt kunnen inspelen. De in het najaar van 1999 uitgebrachte beleidsbrief Sterke
instellingen, verantwoordelijke overheid spreekt in dit verband over de noodzaak van een 
cultuuromslag in instellingen naar publiek ondernemerschap (Hermans en Adelmund 1999). 

Schaalvergroting en nieuwe bestuurlijke verhoudingen
Om de vrije beleidsruimte daadwerkelijk te kunnen benutten en slagvaardig te kunnen opere-
ren, is er wel een zekere omvang of schaal nodig. In het gehele onderwijs vond in de jaren
tachtig en negentig schaalvergroting plaats. Daaraan lagen aanvankelijk vooral bezuinigings-
overwegingen ten grondslag: schaalvergroting ging in de regel gepaard met een korting op de
rijksbijdrage. Daarnaast speelden ook maatschappelijke en onderwijskundige inzichten een rol.
In het beroeps- en hoger onderwijs werden grote instellingen gevormd.
In het basis- en voortgezet onderwijs bleven de scholen met het oog op een goede bereikbaar-
heid relatief kleinschalig. Daar is door de overheid in 1997 een proces van bestuurlijke krach-
tenbundeling (meerdere scholen onder één bestuur) in gang gezet, dat nog tot 2002 zal door-

445ONDERWIJS



lopen. Het aantal besturen in het primair onderwijs (regulier en speciaal basisonderwijs) is
inmiddels met meer dan eenderde afgenomen (TK 1998/1999).5
In de verschillende onderwijssectoren vonden de afgelopen jaren ook ingrijpende veranderingen
plaats in de bestuurlijke verhoudingen. In het basis- en voortgezet onderwijs werden aan de
ene kant bevoegdheden overgedragen aan de schoolbesturen (functionele decentralisatie) en
werden aan de andere kant belangrijke rijkstaken, bijvoorbeeld het onderwijsachterstanden-
beleid, aan gemeenten toebedeeld (territoriale decentralisatie). De bedoeling van die laatste
operatie is dat scholen op lokaal niveau meer met andere instanties (sport, cultuur, hulpverle-
ning, maatschappelijk werk, politie, arbeidsvoorziening) gaan samenwerken. 
In het kader van de Modernisering van de universitaire bestuursstructuur, die in 1996 werd
doorgevoerd, is de positie van het college van bestuur ten opzichte van de verschillende gele-
dingen binnen de universitaire gemeenschap (personeel en studenten) aanzienlijk versterkt.
Met de introductie van een onafhankelijke Raad van Toezicht – naar het model van de Raad
van Commissarissen in het bedrijfsleven – werd de rijksoverheid op afstand gezet en de band
met de relevante omgeving (bedrijfsleven, wetenschap) nauwer aangehaald.

Verschillende gezichtspunten en belangen
Beschouwingen over marktwerking in het onderwijs verschillen al naar gelang het perspectief
of belang van de beschouwer. 
De rijksoverheid verwacht dat marktwerking in het onderwijs kan bijdragen aan economische
groei, aan innovatie en verbetering van het concurrentievermogen in het bedrijfsleven, aan
vergroting van de sociale cohesie, en meer in het algemeen aan een grotere doeltreffendheid
en doelmatigheid van het bekostigde onderwijsbestel. 
Hiervoor is al opgemerkt dat in de afgelopen jaren geleidelijk het inzicht groeide dat met het
huidige sterk gereguleerde, krap gebudgetteerde en gestandaardiseerde onderwijsaanbod moei-
lijk kan worden ingespeeld op ingrijpende veranderingen in onze samenleving. Hoewel de
overheid veel nadruk legt op de noodzaak van marktwerking en vermaatschappelijking in het
onderwijs, erkent zij tegelijkertijd dat er ook grenzen zijn. Die grenzen hangen samen met
haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de toegankelijkheid en
doelmatigheid ervan en voor de samenhang in het onderwijsbestel. 
Scholen en instellingen bepleiten marktwerking vanuit een heel ander gezichtspunt. Bij een
krimpend overheidsbudget zijn de gesubsidieerde onderwijsinstellingen wel genoodzaakt extra
inkomsten te verwerven, hun marktaandeel te vergroten, en de doelmatigheid en flexibiliteit
van de eigen organisatie te verhogen. Zij zien marktwerking deels als noodzakelijke ontwikke-
ling, maar deels ook als een mogelijkheid voor groei. 
Om efficiënter te kunnen werken besteden veel scholen en instellingen taken uit aan de markt.
Dat kunnen beheerstechnische en administratieve taken zijn (financiën, personeel), maar ook
ondersteunende (beveiliging, toezicht) of onderwijskundige taken (schoolplanontwikkeling,
lestaken). Zo laten veel basisscholen, bijvoorbeeld, hun administratie en beheer door particuliere
onderwijsbureaus uitvoeren. Ook voor voorlichting en marketing worden in de regel commer-
ciële bureaus ingeschakeld. Scholen hebben hiervoor zelf meestal onvoldoende deskundigheid in
huis. Taken worden ook wel uitbesteed om de eigen vaste staf beperkt te houden, waardoor
bureaucratievorming wordt voorkomen en meer flexibiliteit mogelijk is. In sommige onderwijs-
sectoren zijn sinds kort uitzendleerkrachten werkzaam. Scholen gaan soms ook noodgedwongen
tot uitbesteding van taken over. Als gevolg van het algehele tekort aan leerkrachten worden 
speciale leerkrachten, die eigenlijk zijn aangesteld om extra zorg te bieden aan kinderen met
leerproblemen (bijvoorbeeld remedial teachers), als vervanger in het gewone onderwijs inge-
schakeld. Voor de extra zorg wordt in dat geval soms een beroep gedaan op particuliere hulp.
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Veel scholen en instellingen verwerven extra inkomsten, als aanvulling op de sobere over-
heidsbekostiging (basis- en voortgezet onderwijs) of om de gevolgen van de afnemende over-
heidsbijdrage te kunnen opvangen (hoger onderwijs). Sommige scholen vragen aan ouders
hoge vrijwillige eigen bijdragen, meestal voor extra activiteiten, maar soms ook voor vernieu-
wing van apparatuur of een extra (vak)leerkracht. Andere scholen laten zich sponsoren door
bedrijven en moderniseren op die wijze hun voorzieningen (computers, documentatiecentrum).
Daar staat in de regel wel een tegenprestatie tegenover (bijvoorbeeld het vermelden van de
sponsor in de schoolkrant of schoolgids). Een deel van de scholen ontvangt extra middelen uit
donaties of schenkingen6 (Beerends et al. 1999a). Onlangs werd bekend dat ruim eenderde van
de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs actief is op de beleggingsmarkt. Op de inkomsten
uit contractonderwijs en contractonderzoek zal later in deze paragraaf worden ingegaan.
De overwegingen en belangen van de verschillende typen onderwijsvragers lopen zo mogelijk
nog meer uiteen. Zij willen: voldoende mogelijkheden om uit verschillende scholen met een
gevarieerde aanpak een geschikte school te kunnen kiezen (ouders), studeerbare studies met
goede studentenvoorzieningen (studenten), gevarieerde opleidingen die direct inzetbare, maar
ook breed opgeleide schoolverlaters afleveren (bedrijven als afnemers), snel leverbare oplei-
dingen die de deskundigheid en flexibiliteit van werknemers verhogen (bedrijven als inkopers
van opleidingen), passende opleidingen met het oog op reïntegratie van uitkeringsgerechtigden
(uitkeringsorganisaties), goed bereikbare taalcursussen en inburgeringsprogramma's ten behoeve
van de integratie van allochtonen en nieuwkomers (gemeenten), en een betaalbaar en geva-
rieerd aanbod met het oog op positieverbetering, ontplooiing of leerzame vrijetijdsbesteding
(individuele volwassenen). 

12.3.3 Marktwerking en de aanbieders van onderwijs

Scholen, instellingen en opleidingen
Er zijn zeer veel verschillende aanbieders van onderwijs, educatie, scholing en vorming.
Hoewel het moeilijk is een volledig getalsmatig overzicht te geven, wordt daartoe toch een
poging ondernomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (overwegend) van overheids-
wege bekostigde instellingen en opleidingen enerzijds en particuliere, op commerciële basis
opererende instellingen en opleidingen anderzijds. Van de laatstgenoemde worden alleen de
van overheidswege erkende of aangewezen instellingen en opleidingen vermeld.7 Vooraf zij
opgemerkt dat de gegevens over particuliere instellingen en opleidingen/cursussen uit uiteen-
lopende bronnen afkomstig en daardoor soms moeilijk vergelijkbaar zijn. De cijfers geven wel
een indicatie van de relatieve omvang van het particuliere instellingen- en opleidingencircuit.
Zie tabel 12.5.
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Tabel 12.5 Bekostigde en particuliere onderwijsinstellingen en opleidingen, 1998 (in absolute aantallen)
(overwegend) publiekbekostigd                   particulier en erkend/aangewezen

scholen/ opleidingen/ scholen/ opleidingen/
instellingen cursussen instellingen cursussen

onderwijs
basisonderwijs 7.078 7.078
voortgezet onderwijs 648 1.839 12 24 à 36
secundair beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie 65 818a

roc's 46
vakinstellingen 13
overige instellingen 6
branche-/bedrijfsopleidingen 61 931

hoger beroepsonderwijs 56 1.125 52 333
wetenschappelijk onderwijs 13 607 7 12

afstandseducatie
educatie via radio en tv 2
schriftelijk onderwijs 1 37 1.578

scholing
centra vakopleiding 18
particuliere opleidingsinstituten en 
branche-instellingen 300 6.000

vormingb

instellingen voor kunstzinnige vorming 250
gemeenschapshuizen 669 207
club- en buurthuizen 420 294

a 634 beroepsopleidingen en 184 educatie-opleidingen.
b Cijfers hebben betrekking op 1995.

Bron: OCenW (1999a: 39, 49, 65, 69, 79); Inspectie van het onderwijs (1998); deel 4, p.17); Inspectie van het onderwijs (1999a:
218, 283-284); CEDEO (1999); CBS (1999b)

Concurrentie tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen
Wat allereerst opvalt in tabel 12.5 is dat het basis- en voortgezet onderwijs nagenoeg volledig
publiek gefinancierd wordt. Aan ouders van leerplichtige kinderen wordt geen schoolgeld
gevraagd. Schoolbesturen of oudercommissies vragen in de regel wel een vrijwillige ouder-
bijdrage. In het basisonderwijs zijn er volgens een schatting van de inspectie tien à vijftien
particuliere scholen. Deze zijn niet van overheidswege erkend. In het voortgezet onderwijs
bestaat wel een erkend particulier aanbod, dat echter uitsluitend de leerstof van de laatste twee
leerjaren van mavo, havo en vwo omvat. Particuliere scholen voor voortgezet onderwijs richten
zich op leerlingen die in het reguliere onderwijs om uiteenlopende redenen stuklopen. Ze ken-
merken zich door kleine klassen, lange schooldagen, intensieve begeleiding, toezicht op het
maken van huiswerk, en strenge regels waaraan de leerlingen ook gehouden worden. Het
schoolgeld varieert per school en per onderwijsniveau. In het schooljaar 1997/'98 werd, 
bijvoorbeeld, voor een volledig havo-pakket tussen de 18.000 en 35.000 gulden gevraagd 
(De Regt en Weenink 1999a). 
Hoewel het aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de jaren negentig fors is
teruggelopen, is de bereikbaarheid nauwelijks verminderd, omdat veel voormalige scholen na
de fusie als nevenvestiging zijn blijven voortbestaan. Behalve in nieuwbouwwijken komen er
nauwelijks nieuwe scholen meer bij, omdat de stichtingsnormen begin jaren negentig met het
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oog op de doelmatigheid (kleine scholen zijn relatief duur) aanzienlijk zijn verhoogd. In een
aantal grote steden konden vanwege een hoge concentratie allochtone leerlingen in de afgelo-
pen jaren nog wel enkele islamitische scholen worden gesticht. Populaire scholen die veel
leerlingen trekken, zoals de categoriale gymnasia, moeten soms leerlingen weigeren omdat er
geen plaats meer is. Uitbreiding via nevenvestiging wordt van overheidswege tegengegaan,
omdat andere scholen (lycea of brede scholengemeenschappen) in dat geval hun vwo-leerlin-
gen (en daarmee op den duur ook hun vwo-afdeling) wellicht kwijt zouden raken. Van markt-
werking – in de zin van vrije toetreding tot het publieke bestel – is in het basis- en voortgezet
onderwijs dus nauwelijks sprake. Concurrentie is er daarentegen volop. In regio's met een
groot en gevarieerd aanbod, zoals in de grotere steden en de randstad, zijn scholen vanuit con-
currentieoverwegingen gedwongen rekening te houden met de wensen van ouders. Buiten de
grote steden en de randstad is het scholenaanbod beperkter en zijn er voor ouders minder keuze-
mogelijkheden. Daar zijn naar verhouding meer brede scholengemeenschappen die de leerlin-
genpopulaties van de diverse schooltypen veelal in afzonderlijke vestigingen opvangen.
Welgestelde ouders zijn, meer dan vroeger, bereid om extra te betalen voor goed onderwijs of
naschoolse voorzieningen. De ongelijkheid in financiële mogelijkheden tussen scholen neemt
daardoor vermoedelijk toe.8

Anders dan in het basis- en voortgezet onderwijs zijn er in het bekostigde secundair en hoger
beroepsonderwijs betrekkelijk weinig instellingen die echter een groot aantal opleidingen ver-
zorgen. Opleidingen die op contractbasis worden aangeboden, zijn in het overzicht niet mee-
genomen. Naast het bekostigde onderwijsaanbod is er een omvangrijke particuliere sector die
gedeeltelijk per branche is georganiseerd. In het bekostigde onderwijs was er de afgelopen
decennia sprake van een aantal ingrijpende schaalvergrotingsoperaties. Die vonden plaats om
versnippering in het opleidingenaanbod tegen te gaan, instellingen meer draagvlak voor eigen
beleid te geven en de doelmatigheid van het onderwijsaanbod te verhogen. In de nieuwe regio-
nale opleidingen centra (roc) voor secundair beroepsonderwijs werd ook de educatie (basis-
educatie, vavo, inburgering) ondergebracht. In sommige regio's is momenteel slechts één roc
gevestigd. Leerlingen hebben in dat geval geen keuzemogelijkheid. Particuliere opleidingen
zijn voor hen te kostbaar of alleen toegankelijk indien deze in het kader van het leerlingwezen
(de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg) worden gevolgd of door de werkgever worden
betaald.
Het hoger beroepsonderwijs telt minder bekostigde instellingen dan het secundair beroeps-
onderwijs. Gezamenlijk bieden de hogescholen meer dan 1.100 opleidingen aan. Er wordt al
geruime tijd gewerkt aan sanering van het aanbod; een aantal jaren zijn er zelfs nauwelijks
nieuwe opleidingen toegestaan. Zo'n beperking geldt niet voor het particulier onderwijs. Het
aantal erkende of aangewezen particuliere hbo-opleidingen is de afgelopen jaren dan ook sterk
gegroeid. Regelmatig wordt zorg uitgesproken over de kwaliteit en het niveau ervan (Inspectie
van het Onderwijs 1999a). Veel particuliere opleidingen voldoen, bijvoorbeeld, niet aan de
wettelijk voorgeschreven vierjarige studieduur (168 studiepunten), maar hebben een kortere
duur – tweëenhalf tot drie jaar (Voorwinden 1999). De inspectie en de belangenbehartigings-
organisatie van het aangewezen/erkende onderwijs (Paepon) werken gezamenlijk aan maat-
regelen om de kwaliteitszorg in het particuliere hoger beroepsonderwijs te verbeteren (OCenW
1999b).
In het Hoger onderwijs en onderzoek plan 2000 is aangekondigd dat de bekostigde instellin-
gen in de toekomst meer vrijheid krijgen om nieuwe opleidingen te starten. Die aankondiging
heeft inmiddels al tot aanvragen voor bijna 70 nieuwe hbo-opleidingen geleid (Staatscourant
2000a). De grote animo om nieuwe opleidingen te starten hangt samen met de concurrentie-

449ONDERWIJS



slag om de student waarin de bekostigde instellingen onderling verwikkeld zijn. Het over-
heidsbudget voor het bekostigde hbo is een vast bedrag dat over de instellingen wordt ver-
deeld op basis van het aantal studenten en uitgereikte diploma's. Daardoor is het voor elke
instelling van belang om meer te groeien dan andere instellingen. Het toenemende gewicht
van het aantal diploma's in de bekostiging kan instellingen verleiden tot strategisch gedrag
waardoor de kwaliteit (gemakkelijker of sneller diploma's afgeven) of de doelmatigheid (als
gevolg van stapelen van opleidingen) onder druk kunnen komen te staan. 
De concurrentie tussen het bekostigde en particuliere hbo neemt de laatste jaren toe. Naar
schatting trekt het particulier onderwijs op dit moment zo'n 12% van het totale aantal hbo-
studenten. De bekostigde instellingen zullen na de liberalisering van de regelgeving met
betrekking tot de start van nieuwe opleidingen vermoedelijk meer populaire opleidingen gaan
aanbieden om zo een deel van het marktaandeel van de particuliere instellingen terug te winnen.

In het wetenschappelijk onderwijs is er tot op heden weinig aangewezen particulier aanbod.
Voorzover er particulier aanbod is, concurreert dat vanwege de aard van de opleidingen 
(kerkelijke opleidingen) of de beperkte toegankelijkheid (Nijenrode) nauwelijks met het regu-
liere onderwijs.
Het aantal bekostigde universiteiten is al vele jaren constant. Sommige universiteiten hebben
nevenvestigingen geopend in de hoop nieuwe studenten of doelgroepen te kunnen aantrekken.
De bekostigde universiteiten concurreren vooral met elkaar, met de hogescholen en met enkele
buitenlandse instellingen. Er is sinds enige tijd wel een trend naar een zekere profilering. De
profielen die de verschillende universiteiten aan zichzelf toekennen, zijn voor buitenstaanders
echter niet erg consistent. Zo pretendeert vrijwel elke universiteit dat ze zich voor haar weten-
schappelijk onderzoek wil meten met de internationale top, terwijl ze tegelijkertijd ook het
marktgerichte en ondernemende karakter benadrukt of een nauwere samenwerking met het
hbo nastreeft. 

Het afstandsonderwijs wordt sterk gedomineerd door het particuliere, op commerciële basis
opererende schriftelijk onderwijs. Binnen die sector is er veel concurrentie. Het aantal beko-
stigde instellingen is klein: twee publiek gefinancierde instellingen voor educatie via radio en
tv (RVU/educatieve omroep en Teleac/Not) en de Open Universiteit. Hoewel in het afstands-
onderwijs naar verhouding meer gebruik wordt gemaakt van de moderne informatie- en com-
municatietechnologie dan in het reguliere onderwijs, zijn traditionele leermethodes (boeken,
studiecentra) zeker nog niet uitgebannen. Virtueel onderwijs komt in Nederland maar moei-
zaam van de grond. In Angelsaksische landen is men daar veel verder mee (Collis en Van der
Wende 1999; AWT 2000).

De markt voor scholing van werknemers en uitkeringsgerechtigden is vooral een inkoopmarkt,
waarop overwegend particuliere instellingen actief zijn. Volgens globale gegevens van de
Kamers van Koophandel houden circa 6.500 opleidingsinstituten zich in Nederland met
bedrijfsopleidingen bezig. Daarvan bieden er 2.000 à 2.500 serieuze opleidingen aan. Een
onafhankelijke keuringsinstantie, die de opleidingsinstituten onderzoekt op klanttevredenheid,
kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, Cedeo, erkent slechts 300 instellingen met in
totaal 6.000 opleidingen (Groenveld 1999). De omvang van de publieke scholingsinfrastructuur
is beperkt: achttien centra vakopleiding. Bekostigde onderwijsinstellingen (met name roc's)
verzorgen eveneens scholing op contractbasis. 
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Het aandeel van het lokale vormingswerk is beperkt. In sommige opleidingsdomeinen (hobby-
cursussen, vreemde talen, computergebruik) vormt het een concurrent voor commerciële
instellingen die vergelijkbare mondelinge cursussen aanbieden.

Contractonderwijs en contractonderzoek
Bekostigde instellingen voor beroeps- en hoger onderwijs (roc's, hogescholen, universiteiten)
kunnen tegen betaling onderwijs- en onderzoeksactiviteiten verrichten ten behoeve van derden.
Die activiteiten moeten wel in het verlengde liggen van de werkzaamheden waarvoor de
instelling wordt bekostigd. De belangrijkste vormen van contractonderwijs zijn het post initieel
deeltijdonderwijs, educatie en inburgering van nieuwkomers, scholing ten behoeve van reïnte-
gratie in het arbeidsproces, om- en bijscholing van werknemers en individuele vorming en
ontwikkeling van volwassenen. 

De 46 roc's verzorgen in de eerste plaats opleidingen en cursussen op het niveau van het basis-
en algemeen voortgezet onderwijs. Voor het jaar 2000 staan bedragen van bijna 420 miljoen
gulden voor educatie (basiseducatie, vavo) en van 187 miljoen voor inburgering op de rijks-
begroting gereserveerd. Beide budgetten worden volgens bepaalde criteria over de gemeenten
verdeeld. Gemeenten zijn verplicht om educatie en inburgering bij de roc's in te kopen. Parti-
culiere instellingen mogen niet meedingen.
Op de scholings- en reïntegratiemarkt hebben roc's wel de nodige concurrenten: centra vak-
opleiding, particuliere opleidingsinstellingen, bedrijfs- en branche-opleidingen, uitzendorgani-
saties en de nieuwe private reïntegratiebedrijven (zoals Argonaut, Compaan, Rio, Rentrea of
Keerpunt). Sommige roc's gaan inmiddels allianties met de particuliere sector aan om de scho-
lingsmarkt beter te kunnen bedienen. De financiële middelen voor reïntegratie en sociale acti-
vering van werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten nemen sterk toe:
in 1999 stond er in totaal ruim 2,4 miljard gulden voor dit doel op de rijksbegroting (een stij-
ging met 20% ten opzichte van 1998) (SZW 1999). Een onbekend deel van dat budget wordt
aan scholing besteed. Op de markt van de scholing van werkenden is het aantal particuliere
onderwijsinstellingen nog veel groter; tenminste 300 instellingen hebben via Cedeo een keur-
merk van kwaliteit. 
Uit de Educatiemonitor 1998 blijkt dat de van overheidswege bekostigde roc's hun middelen
inmiddels uit een groot aantal verschillende geldstromen betrekken: naast de rijksbijdrage
voor educatie beschikt 82% van de roc's over nieuwkomersgelden, 68% over een gemeentelijke
bijdrage, 50% over inkomsten uit contractonderwijs ten behoeve van het bedrijfsleven, 36%
over een bijdrage van de regionale Arbeidsvoorziening en 27% over inkomsten vanuit de
Sociale dienst (Polder et al. 1998). Onbekend is hoeveel procent van hun omzet roc's op dit
moment uit de markt halen.

Hogescholen en universiteiten opereren op een heel ander deel van de postinitiële onderwijs-
markt. Inmiddels zijn in Nederland naar schatting ongeveer 200 instellingen actief op het
gebied van de 'masters'-opleidingen (Staatscourant 1999). Naast Nederlandstalige programma's
bieden de bekostigde hogescholen en universiteiten bijna 130 'master'-programma's (43 hbo en
84 wo) aan in een buitenlandse taal (vooral Engels)(Inspectie van het onderwijs 2000). Dit
deel van de opleidingenmarkt wordt niet door de overheid gereguleerd en is dus volledig vrij.
De 'masters'-opleidingen verschillen sterk qua niveau en kwaliteit en hebben, anders dan de
qua niveau vergelijkbare doctoraalopleidingen van de universiteiten, geen erkende status. De
meeste zijn bedoeld om managers op te leiden en leveren een MBA-titel (Masters of Business
Administration) of een vergelijkbare graad op. Aanbieders komen zowel uit de publieke als de
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private sfeer; daarnaast opereren er ook enkele buitenlandse instellingen (bv. Webster
University). Er was de afgelopen jaren met name in het hbo een sterke groei. Omdat de beko-
stigde hogescholen in Nederland geen 'master'-titel mogen verstrekken, werken ze ten behoeve
van deze opleidingen samen met Engelse of Amerikaanse universiteiten (de zogenoemde 
U-bochtconstructie). De gezamenlijke hogescholen zagen de afgelopen jaren hun omzet aan
commerciële activiteiten ten behoeve van bedrijfsleven en overheid toenemen van 146 miljoen
in 1994 tot 236 miljoen in 1998. Winstgevend zijn die contractactiviteiten overigens niet. De
meeste hogescholen moeten er naar eigen zeggen op toeleggen (Staatscourant 2000b). 
Universiteiten verrichten niet alleen contractonderwijs maar ook contractonderzoek. Onder de
noemer contractonderwijs wordt een veelheid aan opleidingen en cursussen aangeboden; niet
alleen de voornoemde 'masters'-opleidingen met een cursusgeld van tienduizenden guldens,
maar ook postacademisch onderwijs, bijvoorbeeld in de geneeskunde dat verplicht door 
specialisten moet worden gevolgd om hun registratie te behouden. Daarnaast worden er 
'in-company'-cursussen verzorgd voor bedrijven, zijn er aanschuifmogelijkheden bij reguliere
colleges en worden er speciale cursussen voor ouderen gegeven, het zogenoemde hoger onder-
wijs voor ouderen (50+) (Sluijter 1999). 
De zogenoemde derde geldstroom uit contractactiviteiten (naast de rijksbijdrage en de bijdrage
vanuit de organisaties voor wetenschappelijk onderzoek, NWO en KNAW) wordt voor de uni-
versiteiten als financieringsbron steeds belangrijker. In 1997 bedroegen de totale inkomsten uit
contractonderwijs en contractonderzoek van de universiteiten ruim 1,6 miljard gulden (voor
onderzoek 953 miljoen en voor onderwijs en overige activiteiten 683 miljoen). Dat komt neer
op meer dan 20% van de totale inkomsten (VSNU 1997).9 De omvang van de contractactivi-
teiten vertoont sinds 1990 een sterke groei: ruim 75%. De inkomsten uit contractonderzoek
namen sterker toe dan die uit contractonderwijs en overige activiteiten (respectievelijk met
88% en 63%). Slechts een beperkt deel van de onderzoeksopdrachten (19%) is overigens
afkomstig uit het bedrijfsleven; het merendeel komt uit de publieke sector: verschillende
ministeries, Europese Unie, collectebusfondsen en dergelijke (Van Deventer et al. 1999).

Concurrentievervalsing 
De toename van contractactiviteiten in het onderwijs roept met name in het wetenschappelijke
onderwijs heftige discussies op. Over de oorzaak van de trend is men het wel eens.
Universiteiten zijn genoodzaakt externe inkomsten te verwerven om bezuinigingen op het
overheidsbudget te compenseren. Als het gaat om de wenselijkheid van de groeiende markt-
oriëntatie, staan voor- en tegenstanders echter lijnrecht tegenover elkaar. Tegenstanders van de
groeiende invloed van de markt, veelal uit de geestes- en maatschappijwetenschappen afkom-
stig, zijn van mening dat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek onafhankelijk van maat-
schappelijke druk van buiten moeten kunnen plaatsvinden, en zijn bezorgd dat de kerntaken
van de universiteit door al te veel marktactiviteiten in het gedrang zullen raken.10 Voorstanders
die naar verhouding vaker een economische, technische of bestuurlijke achtergrond hebben,
vinden dat van marktactiviteiten en toepassingsgericht onderzoek een vernieuwende werking
kan uitgaan, waarvan ook het onderwijs en het fundamenteel onderzoek kunnen profiteren.
Het particulier onderwijs en het bedrijfsleven hebben vooral kritiek op de wijze waarop de
gesubsidieerde instellingen op de markt opereren. Zij beschuldigen de bekostigde instellingen
van oneerlijke concurrentie. De vraag of het wenselijk en toelaatbaar is dat onderwijsinstellin-
gen als uitvoerders van publieke taken tegen betaling ook producten op de markt aanbieden, is
geleidelijk aan het debat over marktwerking in het onderwijs gaan domineren. In 1997 bracht
de werkgroep 'Markt en overheid' een rapport uit waarin het gevaar van concurrentieverval-
sing sterk werd benadrukt en een duidelijke scheiding werd bepleit tussen publiek en privaat.
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Voor universiteiten zou vanwege hun belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling echter
een uitzondering moeten worden gemaakt (TK 1996/1997). 

Omgevings- en marktoriëntatie
De markt- en omgevingsoriëntatie van de bekostigde scholen en instellingen is de afgelopen
jaren ontegenzeggelijk toegenomen, voor een deel doelbewust, voor een deel ook nood-
gedwongen. De externe gerichtheid manifesteert zich in de eerste plaats via de inhoud van de
onderwijsprogramma's, zoals die tot uitdrukking komen in de kerndoelen en eindtermen. In de
inhoud van het onderwijs is de laatste tijd duidelijk sprake van een verschuiving van kennis
naar toepassingsgerichte vaardigheden. In het moderne vreemdetalenonderwijs nam, bijvoor-
beeld, de aandacht voor spreek- en luistervaardigheid toe ten koste van de grammatica- en
literatuurkennis. In het secundair beroepsonderwijs wordt de inhoud van de opleidingen nauw-
keurig afgestemd op de kwalificatie-eisen van de beroepspraktijk. In het hoger onderwijs
wordt niet alleen de arbeidsmarktbehoefte, maar ook de belangstelling van studenten nauw-
keurig gevolgd. 
De toenemende omgevings- en marktgerichtheid blijkt ook uit organisatorische vernieuwin-
gen, bijvoorbeeld aanpassingen in de openstellingstijden van scholen (t.b.v. werkende ouders)
of vormen van duaal onderwijs waardoor studenten leren en werken (en geld verdienen) kun-
nen combineren en werkgevers van aankomend en recentelijk opgeleid personeel worden
voorzien. De marktgerichtheid van opleidingen wordt daarnaast versterkt door het inhuren van
docenten uit het bedrijfsleven – bijvoorbeeld buitengewoon hoogleraren – en door een groter
aandeel van praktijkvorming (stages) in de beroepsopleidingen. Ook op bestuurlijk niveau
nam de invloed van de markt toe. Leden van de Raden van Toezicht bij universiteiten zijn in
veel gevallen afkomstig uit het bedrijfsleven of het afnemende beroepenveld. 

12.3.4 Marktwerking en de vraag naar onderwijs
De vragers op de onderwijsmarkt vallen in twee groepen uiteen: aan de ene kant zijn er de
individuele deelnemers aan onderwijs, educatie en scholing en aan de andere kant de afnemers
(werkorganisaties die schoolverlaters nodig hebben) en de inkopers (organisaties en instellingen
die onderwijs en scholing inkopen ten behoeve van hun werknemers of cliënten).
Het initieel onderwijs voor jongeren kent alleen individuele deelnemers. Gedurende de leer-
plichtperiode wordt de vraag naar onderwijs in feite door de overheid afgedwongen. Na de
leerplicht is er een sterke maatschappelijke druk om een vervolg- of beroepsopleiding te vol-
gen, omdat voor een stabiele en aantrekkelijke maatschappelijke positie steeds hogere oplei-
dingsniveaus noodzakelijk zijn. De afnemers van het onderwijs zijn in de afgelopen jaren
steeds meer betrokken geraakt bij het initieel onderwijs; zij kregen niet alleen invloed op de
onderwijsinhouden, maar dragen via stages, leerarbeidsplaatsen en bijbanen in de
beroepspraktijk in toenemende mate bij aan de algemene sociale en communicatieve vaardig-
heden van scholieren en studenten. 
De vraag naar postinitieel onderwijs, opleidingen en cursussen komt zowel van individuele
volwassenen als van instellingen en organisaties, zoals gemeenten, uitkeringsorganisaties,
bedrijven, overheden en instellingen uit de collectieve sector, die scholing en opleidingen ten
behoeve van hun personeel of cliënten inkopen. Ook voor individuele werknemers en uitkerings-
gerechtigden is het volgen van een opleiding of cursus vaak niet geheel vrijwillig. Zo zijn
nieuwkomers in Nederland sinds enkele jaren verplicht een inburgeringscursus te volgen.
Sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld in de medische sector) kennen een plicht tot regel-
matige bijscholing. 
De omvang van de vraag naar onderwijs en scholing – waarvan de kwantitatieve ontwikkeling
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in paragraaf 12.2 reeds is geschetst – wordt dus in belangrijke mate door de overheid en door
maatschappelijke ontwikkelingen bepaald. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen de
omvang van de vraag overigens ook zelf beïnvloeden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de jaren
zeventig toen avondscholen hun mavo-opleidingen ook overdag gingen aanbieden. Dat nieuwe
aanbod – de zogenoemde moedermavo – trok destijds een grote groep nieuwe onderwijsdeel-
nemers (laagopgeleide huisvrouwen). Ook nu proberen onderwijsinstellingen met nieuwe
opleidingen of nevenvestigingen meer studenten te trekken. Of zij daarmee ook nieuwe doel-
groepen aanboren – en daarmee de totale onderwijsvraag vergroten – is moeilijk vast te stel-
len.

Deelnemers
Voor ouders van jonge schoolgaande kinderen is het van belang dat zij voldoende keuzemoge-
lijkheden hebben; bij voorkeur uit meerdere scholen met een gevarieerd aanbod, die op rede-
lijke afstand gelegen zijn. Bij het basisonderwijs telt bereikbaarheid zwaar. Daarnaast speelt
de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol. In het verleden hechtten ouders bij de
schoolkeuze veel belang aan de levensbeschouwelijke richting of denominatie van de school
(bijvoorbeeld rooms-katholiek of protestants-christelijk onderwijs) (Boef-Van der Meulen en
Herweijer 1992; Laemers 1999). Die overweging geldt nu nog voor een beperkt deel van de
ouders (vooral uit gereformeerde, evangelische of islamitische kring). Het groeiende aandeel
van buitenkerkelijke en niet-gelovige ouders ziet de richting van de school meer als een kwali-
teitskenmerk, in die zin dat ze een confessionele school associëren met aandacht voor waarden
en normen, rust en orde, en meer in het algemeen met een goed pedagogisch klimaat (Van
Kessel en Kral 1992). Hoe hoger hun eigen opleidingsniveau, hoe meer ouders letten op 
kwaliteit. Indien beide ouders werkzaam zijn, worden ook zaken als schoolopeningstijden en
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang van belang. 
Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs leggen richting en afstand minder
gewicht in de schaal. Het schooltype (vbo, mavo, havo, vwo, gymnasium) in combinatie met
de schoolstructuur en de kwaliteit van het onderwijs zijn dan van meer belang, evenals een
goede leerlingbegeleiding, ondersteuning bij huiswerk en de veiligheid op en rond de school.
De mogelijkheid om een kleine, homogene, categoriale school te kiezen is als gevolg van de
eerder gememoreerde schaalvergrotingsoperatie sterk afgenomen. In de grote steden in de
randstad hebben ouders en leerlingen in de regel nog wel voldoende keuzemogelijkheden.
Ouders van potentiële havo/vwo-leerlingen geven daar in toenemende mate de voorkeur aan
kleinere, meer homogene havo/vwo-scholen of aan categoriale gymnasia. Buiten de randstad
zijn de meeste leerlingen op dit moment aangewezen op een brede scholengemeenschap (in
1998 bezocht al 65% van de leerlingen zo'n brede scholengemeenschap), waar zij meestal wel
in verschillende nevenvestigingen worden ondergebracht. 
Sinds kort publiceert de Inspectie van het onderwijs jaarlijks prestatiegegevens van scholen
voor voortgezet onderwijs. Die informatie is onder meer bedoeld om ouders behulpzaam te
zijn bij de keuze van een school.11 In landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt
dergelijke informatie al langer verstrekt. Uit een onderzoek naar de schoolkeuzepraktijk in die
landen komt naar voren dat publicaties met kwaliteitsgegevens van scholen vooral worden
benut door ouders uit de middenklasse die in sociaal heterogene wijken wonen. Zij reageren
het sterkst op de informatie (Karsten et al. 2000). 
In het voortgezet onderwijs is er naast het reguliere dagonderwijs nog een tweetal alternatieven.
Het van overheidswege bekostigde voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), dat
mavo, havo en vwo in deeltijdverband omvat, biedt een deel van de jongeren (voortijdige
schoolverlaters) een tweede kans. Het vavo-aanbod is de afgelopen jaren echter als gevolg van
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gemeentelijke prioriteitsstelling voor basiseducatie en tweedetaalonderwijs behoorlijk terug-
gelopen (Polder et al. 1998). In 1997 behaalden ruim 4.000 deelnemers via het volwassenen-
onderwijs (alsnog) hun mavo-, havo-, of vwo-diploma (Inspectie van het Onderwijs 1997).
Voor leerlingen uit draagkrachtige milieus is er ook nog een particulier alternatief, dat echter
alleen de laatste leerjaren van mavo, havo en vwo omvat. In het schooljaar 1998/'99 telde dit
particuliere onderwijs naar schatting 1.600 leerlingen.12 Hun overwegend hoogopgeleide
ouders kiezen naar eigen zeggen niet uit statusoverwegingen voor zo'n particuliere school,
maar wijzen vooral op het noodgedwongen karakter van hun keuze. Hun kinderen redden het
niet in het regulier onderwijs, bleven zitten, moesten van school af of zakten voor hun eind-
examen. De redenen voor de mislukte schoolloopbaan liepen uiteen van leerproblemen, faal-
angst, gebrek aan motivatie of zelfdiscipline tot wangedrag en verkeerde vrienden. De reguliere
bekostigde scholen bieden deze leerlingen naar het oordeel van hun ouders onvoldoende struc-
tuur; er is te weinig controle en toezicht. Particuliere scholen met hun kleine klassen, strenge
regels en intensieve begeleiding bieden de noodzakelijke discipline wel (De Regt en Weenink
1999b).
Bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het secundair beroeps- en hoger onderwijs
wordt eerst voor een bepaalde opleidingsrichting gekozen. In het secundair beroepsonderwijs
is er in de directe omgeving vaak maar één instelling die de gekozen richting biedt. Mbo-scho-
lieren beschikken bovendien – anders dan ouders bij het basis- en voortgezet onderwijs en stu-
denten bij het hoger onderwijs – niet over vergelijkende informatie over de kwaliteit van de
verschillende opleidingen (Onderwijsraad 1998).
Aankomende studenten hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) blijken in veel gevallen
de voorkeur te geven aan een instelling in de eigen regio. Van de eerstejaars uit de provincie
Groningen ging in 1994 70% naar de Rijks Universiteit Groningen en van de eerstejaars uit
Noord-Holland eenzelfde percentage naar een van de twee universiteiten in Amsterdam (Van
der Heide en Janssen 1996; CBS 1997). In het hbo studeert maar liefst 80% in het eigen of
aangrenzende onderwijsgebied (Gordijn en Janssen 1997). Gelet op de beperkte geografische
mobiliteit van studenten is de concurrentie in het bekostigde beroeps- en hoger onderwijs
tamelijk zwak. 

Deelnemers aan onderwijs laten zich bij de keuze van een school of instelling vooral leiden
door overwegingen van bereikbaarheid en kwaliteit. De door de overheid vastgestelde prijs
van het onderwijs is voor alle scholen en instellingen gelijk en biedt dan ook geen informatie
over mogelijke kwaliteitsverschillen. In het basis- en voortgezet onderwijs gaat er van de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage mogelijk wel een zeker kwaliteitssignaal uit. Het
effect van vergelijkbare informatie over de prestaties van scholen en instellingen, waarover
later in deze paragraaf meer, lijkt vooralsnog beperkt.

Afnemers van onderwijs
De positie van de afnemers op de onderwijsmarkt is de afgelopen jaren in diverse opzichten
versterkt. De inhoud van het beroepsonderwijs wordt, meer dan vroeger, afgestemd op de
wensen van het bedrijfsleven. Ook in het funderend onderwijs wordt, meer dan vroeger, voor-
uitgelopen op algemene kwalificatie-eisen die de arbeidsmarkt stelt. Het accent ligt minder op
kennis en meer op toepassingsvaardigheden. Aan communicatie- en allerlei sociaal-normatieve
vaardigheden (een actieve en assertieve houding, samenwerken, zelfstandigheid) wordt verge-
leken met tien jaar geleden meer aandacht besteed. De toenemende invloed van het bedrijfs-
leven komt ook tot uitdrukking in de toegenomen hoeveelheid tijd die er in beroepsopleidin-
gen aan stages in de beroepspraktijk zelf wordt besteed. Er ontstonden nieuwe vormen van
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duaal leren, zoals de zogenoemde mkb-route en het coöp-onderwijs in het hbo. Ook in het
wetenschappelijk onderwijs wordt sinds kort geëxperimenteerd met opleidingsvormen waarin
werken en leren elkaar afwisselen. Voor werkgevers brengt dat kosten (bijvoorbeeld voor
begeleiding) mee, maar ook veel voordelen (jong, recentelijk opgeleid en goedkoop personeel,
besparing op selectiekosten). Duale opleidingen worden door de overheid op verschillende
manieren gestimuleerd. 

Inkopers van onderwijs en opleiding
Bedrijven en arbeidsorganisaties in de publieke sector investeren veel in scholing en opleiding
van hun personeel. Hoeveel geld eraan wordt besteed, is onbekend. Een voorzichtige en geda-
teerde schatting komt uit op minimaal 5,5 miljard gulden (CBS 1995; KPMG-BEA 1999). Een
belangrijk deel van de kosten voor bedrijven zijn zogenoemde verletkosten, dat wil zeggen
kosten die verband houden met de afwezigheid van het personeel tijdens de scholing en met
eventuele vervanging. 
Bij de scholing van werknemers moet een onderscheid worden gemaakt tussen interne scholing
(verzorgd door mensen uit de eigen organisatie) en externe scholing, dat wil zeggen cursussen
en opleidingen die intern (on the job) of buiten het bedrijf door een extern scholingsinstituut
worden verzorgd. Alleen voor externe scholing wordt een beroep gedaan op de onderwijs- en
scholingsmarkt. Uit een in 1997 gehouden enquête onder 2.500 arbeidsorganisaties in de
publieke en private sector blijkt dat de scholingsdeelname van werknemers toeneemt met de
grootte van het bedrijf of de organisatie. Gemiddeld volgt binnen een periode van één jaar
29% van de werknemers enigerlei vorm van scholing; voor 61% wordt er een beroep gedaan
op een extern scholingsinstituut, de overige scholing vindt plaats vanuit het bedrijf zelf. Grote
arbeidsorganisaties zorgen vaker zelf voor hun opleidingen. De meeste scholing richt zich op
techniek en research & development (door 46% van de organisaties), automatisering (43%) en
management (38%). Het merendeel van de cursussen wordt onder werktijd gevolgd (Bernasco
et al. 1998). Hoe groter de organisatie, hoe vaker er een scholingssubsidie wordt ontvangen
vanuit een sectoraal scholingsfonds of de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Dat is in zekere zin
in strijd met het doel van deze scholingsfondsen, namelijk het stimuleren van scholingsactivi-
teiten bij kleine en middelgrote bedrijven (Waterreus 1997). 
Gemeenten zijn op dit moment verplicht om de educatie voor hun burgers en de inburgerings-
cursussen voor nieuwkomers bij de van overheidswege bekostigde roc's af te nemen. In de
praktijk kopen ze meestal maar bij één instelling in. Soms is er in de regio ook maar één roc
gevestigd. Overstappen naar een ander roc is moeilijk in verband met opzegtermijnen en
wachtgeldverplichtingen. Op het terrein van de educatie is er nu geen enkele marktwerking.
Over enkele jaren zal deze gedwongen winkelnering mogelijk worden afgeschaft. 
Uitkeringsorganisaties opereerden tot op heden overwegend via de Arbeidsvoorzienings-
organisatie. In 1999 werden er door Arbeidsvoorziening ongeveer 41.000 bemiddelingstrajec-
ten met scholing verzorgd.13 In de toekomst worden de uitkeringsorganisaties zelf verantwoor-
delijk voor de reïntegratie. De nieuwe private reïntegratiebedrijven kunnen daarbij ook het 
instrument scholing inzetten. Of zij daarvoor een beroep zullen doen op particuliere of publieke
instellingen moet worden afgewacht. 
Voor inkopers op de onderwijsmarkt spelen gedeeltelijk dezelfde overwegingen als voor indi-
viduele deelnemers, namelijk bereikbaarheid en kwaliteit. Kosten en effectiviteit van de oplei-
ding tellen voor inkopers van onderwijs vermoedelijk zwaarder dan voor individuele deelne-
mers. Voor bedrijven is het van belang dat een opleiding niet te lang duurt (in verband met
verletkosten) en goed aansluit bij de actuele opleidingsvraag. Ook de levertijd is van belang.
Opleidingsinstituten moeten in staat zijn om de opleiding op het gewenste tijdstip en des-

56 ONDERWIJS



gewenst ook 'on the job' aan te bieden. Reguliere scholen en onderwijsinstellingen zijn hiertoe
in het algemeen nog onvoldoende in staat. Dat gebrek aan flexibiliteit is een van de redenen
waarom de postinitiële onderwijsmarkt tot dusverre grotendeels in handen is van het particu-
liere onderwijs. 

12.3.5 Marktwerking en de rol van de overheid
Onderwijs is een quasi-collectief goed met belangrijke externe effecten. De overheidsbemoei-
enis is dan ook aanzienlijk en dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor de meeste West-
Europese landen. In Angelsaksische landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en
de Verenigde Staten was de roep om marktwerking altijd al veel sterker. Daar is men van
mening dat belangrijke maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs beter via het markt-
mechanisme dan door overheidsregulering tot stand kunnen komen. Dat neemt niet weg dat
een aanzienlijk deel van het onderwijs in die landen door de overheid zelf wordt verstrekt.
Ouders zijn in veel gevallen verplicht hun kinderen naar een school in de eigen buurt te sturen.
Schoolkeuzevrijheid is paradoxaal genoeg juist in de liberale Angelsaksische onderwijs-
systemen een belangrijk thema (Waslander 1999).14 Nederland neemt in dat opzicht een unieke
plaats in. Vanwege artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is neer-
gelegd, zijn ouders hier vrij een school te kiezen die aansluit bij hun opvoeding en tegemoet-
komt aan hun wensen.15

Het overheidsbeleid was de afgelopen jaren in de eerste plaats gericht op het creëren van con-
dities voor marktwerking. De belangrijkste partijen op de onderwijsmarkt – de deelnemers (of
hun ouders), de afnemers en de inkopers – worden zo gepositioneerd dat zij hun invloed op de
inhoud en inrichting van het onderwijs beter tot uitdrukking kunnen brengen. In de tweede
plaats probeert de overheid met inzet van verschillende beleidsinstrumenten het gedrag van de
diverse partijen te beïnvloeden. 

Condities voor marktwerking
Eerder in deze paragraaf zijn de belangrijkste overheidsinterventies op het punt van de condi-
ties voor marktwerking de revue reeds gepasseerd: deregulering, privatisering, schaalvergro-
ting, niet alleen op het niveau van de instellingen maar ook op dat van de besturen, functionele
en territoriale decentralisatie, eigen budgetverantwoordelijkheid voor instellingen met bijbeho-
rende verantwoordingsverplichting en modernisering van de bestuurlijke verhoudingen, zowel
tussen overheid en instellingen als binnen de instellingen zelf. Zodoende is aan een aantal
noodzakelijke voorwaarden voor marktwerking voldaan. Daarmee is echter niet gezegd dat de
condities ook voldoende zijn. De financiële ruimte om te vernieuwen en te investeren is, 
bijvoorbeeld, zeer beperkt. De overheidsbudgetten in het beroeps- en hoger onderwijs zijn de
afgelopen decennia nauwelijks meegegroeid met de sterk stijgende studentenaantallen. Na een
langdurige periode van bezuinigingen en kostenbeheersing kampen veel hogescholen met
financiële tekorten (Van de Meent 1999). Bij een financieel tekort is investeren in nieuwe
opleidingen een riskante aangelegenheid.
Transparantie van het aanbod aan opleidingen wordt algemeen gezien als een belangrijke
voorwaarde voor marktwerking. Werkgevers willen weten wat de waarde is van de verschil-
lende diploma's en certificaten. Deelnemers en inkopers moeten inzicht hebben in de kwalifi-
caties die de diverse opleidingen bieden. Het opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs is in
het algemeen zeer omvangrijk en ondoorzichtig. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft
men dat probleem aangepakt. Daar bestaat sinds 1996 een zogenoemde landelijke kwalificatie-
structuur, waarmee niet alleen inzichtelijkheid en internationale vergelijkbaarheid van diploma's
wordt nagestreefd, maar ook een betere samenhang en doorstroom tussen de verschillende
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opleidingen in het leerlingwezen en middelbaar beroepsonderwijs (Ritzen 1999). Transparantie
heeft wel een keerzijde. Het up-to-date houden van de kwalificatiestructuur is zeer bewerkelijk,
waardoor nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk niet snel kunnen worden verwerkt. 
De mogelijkheid van vrije toetreding tot de onderwijsmarkt kan eveneens beschouwd worden
als een conditie voor marktwerking. In het bekostigde onderwijs is die mogelijkheid om rede-
nen van doelmatigheid maar beperkt aanwezig. In het basis- en voortgezet onderwijs gelden
hoge stichtingsnormen voor nieuwe scholen, terwijl ook het openen van nevenvestigingen aan
allerlei regels gebonden is. De start van een nieuwe bekostigde instelling in het beroeps- en
hoger onderwijs is nagenoeg uitgesloten. Bestaande instellingen kunnen wel nieuwe opleidin-
gen beginnen, zij het dat de eis van een onafhankelijk oordeel over de maatschappelijke
behoefte aan zo'n nieuwe opleiding de afgelopen jaren wel een duidelijke rem zette op de
mogelijkheden. Na jaren van restrictief beleid lijkt het huidige kabinet af te koersen op enige
liberalisering. Hogescholen en universiteiten krijgen meer ruimte om zelf in nieuwe opleidin-
gen te investeren of nevenvestigingen te openen; de toets op macrodoelmatigheid komt te ver-
vallen (OCenW 1999b). Ook voor roc's wordt de programmeervrijheid groter; bij de toetsing
op doelmatigheid van nieuwe opleidingen zal nog uitsluitend gekeken worden naar de
beschikbaarheid van plaatsen voor beroepspraktijkvorming (OCenW 1999c).
Op een gewone markt voor goederen en diensten komt afstemming van vraag en aanbod via
de prijs tot stand. Schaarste of betere kwaliteit komen er tot uitdrukking in hogere prijzen. Op
de markt voor initieel onderwijs is echter geen sprake van vrije prijsstelling. De prijs voor 
initieel onderwijs na de leerplichtige leeftijd (school-, college- en cursusgeld) is wettelijk vast-
gelegd. Er is geen verschil naar instelling, studierichting, kosten of kwaliteit van de opleiding.
De toegankelijkheid van het onderwijs vormt de belangrijkste overweging voor deze prijs-
regulering. Bij hogere prijzen zou ook de tegemoetkoming in het kader van de studiefinancie-
ring hoger moeten worden, waardoor de overheidsuitgaven zouden stijgen. Sinds 1996 mogen
hogescholen en universiteiten wel zelf de hoogte van het college- en examengeld vaststellen
voor studenten die geen recht (meer) hebben op studiefinanciering (deeltijdstudenten, auditoren,
extraneï).
Een laatste conditie voor marktwerking is de aanwezigheid van gelijke voorwaarden voor
bekostigde en particuliere aanbieders. Eerder is al gewezen op de ongelijke concurrentiecondi-
ties waaronder publieke en private instellingen op dit moment werken, bijvoorbeeld in de fis-
cale sfeer (vennootschapsbelasting en BTW), in de sfeer van de prijsstelling (vrije of gefixeer-
de prijzen) of afnamegaranties (gedwongen winkelnering bij roc's). Deze ongelijkheid zal ver-
moedelijk de komende jaren op een aantal punten worden weggenomen. 

Gedrag van partijen op de onderwijsmarkt.
De overheid kan het gedrag van de verschillende marktpartijen via drie soorten beleidsinstru-
menten beïnvloeden: wet- en regelgeving, bekostiging en voorlichting. 
De traditionele wijze van gedragsbeïnvloeding, wet- en regelgeving, wordt steeds minder
gehanteerd. De trend is immers minder regelgeving en meer bestuurlijke autonomie voor de
scholen en instellingen zelf. Daartegenover staat echter wel de verplichting om verantwoording
af te leggen over activiteiten en resultaten. Scholen en instellingen worden meer dan vroeger
beoordeeld op hun werkwijze en effectiviteit. Van de toegenomen beleidsruimte maakt het
merendeel van de basisscholen blijkens onderzoek overigens nog maar in beperkte mate
gebruik. Er wordt weinig geschoven tussen de verschillende kostenposten en ook het voeren
van een eigen personeelsbeleid is nog geen gemeengoed. De taakverdeling binnen scholen
verschuift wel. Schoolleiders gaan meer bestuurlijke taken vervullen en in veel gevallen ont-
staan er nieuwe organisatielagen boven de school (Majoor 2000). Universiteiten en hoge-
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scholen waren al langer in de gelegenheid autonoom beleid te voeren. Die instellingen maken
ook in toenemende mate gebruik van hun vrije beleidsruimte. De mogelijkheid om voor
bepaalde categorieën studenten een hoger college- of examengeld te vragen wordt in de prak-
tijk echter nog weinig benut (Jongbloed en Koelman 1999). Deregulering en autonomie leiden
niet automatisch tot meer diversiteit.
Het bekostigingsinstrument wordt vaker en ook meer expliciet als gedragsprikkel ingezet, niet
alleen om de aanbieders op de onderwijsmarkt in de gewenste richting te sturen (bijvoorbeeld
financiële stimulering van bestuurlijke krachtenbundeling), maar ook om de vragers te stimu-
leren of beter toe te rusten (bijvoorbeeld fiscale faciliteiten voor werkgevers). Eerder in deze
paragraaf is al ingegaan op het karakter van de bekostigingssystematiek in het beroeps- en
hoger onderwijs. Het huidige budgetverdelingsmodel leidt in de praktijk tot veel concurrentie
tussen instellingen onderling. Sinds enige tijd gaat dat ook gepaard met een zekere profile-
ringsdrang. De Inspectie van het Onderwijs (1999a;377) uitte in het Onderwijsverslag over het
jaar 1998 op dit punt wel enige zorg: 'De sterk opkomende concurrentie-overwegingen kunnen
een kwaliteitsverhogend effect hebben, maar bergen ook risico's in zich wanneer instellingen
of opleidingen al te zeer gericht raken op de aanbodzijde van de studentenmarkt.' In het snel
groeiende hbo klagen studenten regelmatig over de lichtheid van de programma's en het
gebrek aan intellectuele uitdaging (Voorwinden 1998; Van der Wiel 2000). Het bekostigings-
instrument van de overheid heeft in het beroeps- en hoger onderwijs vooralsnog niet het
beoogde effect van concurrentie op kwaliteit. Ook marktpartijen prikkelen instellingen niet
automatisch tot kwaliteitsverhoging. Van werkgevers zijn in een tijd van personeelstekorten
nauwelijks kwaliteitbevorderende signalen te verwachten en ook studenten laten zich bij de
keuze van een opleiding lang niet altijd door kwaliteitsoverwegingen leiden. Het huidige
bekostigingssysteem staat ook in een ander opzicht marktwerking in de weg. Het is onvol-
doende toegesneden op de toenemende variëteit in leerwegen, die samenhangt met ontwikke-
lingen in de onderwijsprogramma's (verschillen qua studieduur, tijd voor werken in de
beroepspraktijk) en met het studiegedrag van studenten (onderbreken van de studie, overstap-
pen naar een andere instelling, studeren in het buitenland). Die diversiteit zal de komende
jaren vermoedelijk alleen nog maar toenemen. De bekostigingswijze van instellingen vormt
een belangrijke belemmerende factor voor diversiteit. Al sinds de jaren tachtig wordt gesproken
over de mogelijkheid van vraagfinanciering, waarbij jongeren aan het eind van de leerplicht
een bepaalde hoeveelheid leerrechten ontvangen (ook wel vouchers genoemd) en zelf kunnen
bepalen op welk moment en bij welke instelling (een publieke of particuliere) zij hun vouchers
verzilveren. In zo'n systeem wordt niet langer de instelling, maar de student door de overheid
bekostigd. In het hbo zal een experiment met vouchers plaatsvinden. De studiefinancierings-
regeling biedt inmiddels wel meer mogelijkheden voor flexibiliteit. 
Een belangrijk instrument om de vraagzijde van de markt te beïnvloeden is de fiscale faciliteit.
De laatste jaren wordt daar steeds meer gebruik van gemaakt. In het kader van het Nationaal
Actieprogramma Een leven lang leren zijn er voor kleine bedrijven en oudere werknemers
sinds 1998, bijvoorbeeld, extra aftrekmogelijkheden (OCenW 1998b). Belastingfaciliteiten
zijn onder te verdelen in aftrekmogelijkheden (voor bedrijven en deelnemers) en belasting-
vrijstellingen (voor onderwijsinstellingen en deelnemers). In totaal gaat het jaarlijks naar
schatting om ruim 2 miljard gulden (Waterreus 1999).
Informatievoorziening hoort tot de derde categorie beleidsinstrumenten om marktwerking te
stimuleren. Ouders, scholieren en studenten kunnen bij de keuze van een school of opleiding
van diverse informatiebronnen gebruikmaken: schoolgidsen in het basisonderwijs, kwaliteits-
kaarten in het voortgezet onderwijs en de keuzegids hoger onderwijs voor opleidingen van
hogescholen en universiteiten. Ook op het internet, in de landelijke dagbladen en in de lokale
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media wordt in toenemende mate bericht over de kwaliteit van de afzonderlijke scholen en
instellingen. De bedoeling is dat ouders en leerlingen niet alleen doelbewuster gaan kiezen,
maar ook vaker zullen kiezen voor kwalitatief goede scholen en opleidingen. Uit recent onder-
zoek blijkt overigens dat ouders aan het eind van de basisschool nog niet erg bekend zijn met
de kwaliteitskaart. Meer dan de helft heeft er nog nooit van gehoord en maar heel weinig
ouders hebben er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Uit hetzelfde onderzoek komt ook
naar voren dat ouders vooral informatie willen hebben over kwalitatieve aspecten, zoals de
sfeer op school en de aandacht voor leerlingbegeleiding, terwijl de kwaliteitskaart overwegend
kwantitatieve gegevens over zittenblijven, voortijdige uitval en slagen voor het eindexamen
bevat (Beerends et al. 1999b). Onderzoek van Dronkers wijst niettemin uit dat de kwaliteits-
kaart wel degelijk effect heeft. Hij stelde vast dat in scholen met een hoog gemiddeld school-
cijfer het aantal leerlingen in het eerste jaar gemiddeld sterker groeit dan in scholen met een
laag gemiddeld schoolcijfer. Publicatie van schoolresultaten leidt volgens hem tot een signifi-
cante verschuiving in de leerlingenstromen (Dronkers 1999). Hoe beide onderzoeksresultaten
– geringe bekendheid tegenover significante gedragsverandering – met elkaar te rijmen zijn, is
niet helemaal duidelijk. Mogelijk ontstaat er door berichtgeving in de lokale pers toch een
bepaalde beeldvorming over de kwaliteit van de verschillende scholen en reageren ouders en
leerlingen vooral daarop. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat de condities voor marktwerking de afgelopen jaren
in diverse opzichten zijn verruimd. Schaalvergroting, deregulering en decentralisatie waren al
eerder belangrijke beleidsinstrumenten. Het aantal partijen waarmee scholen en instellingen
rekening moeten houden, is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De bekostigde instel-
lingen voor beroeps-en hoger onderwijs krijgen de komende jaren meer mogelijkheden om
naar eigen inzicht nieuwe opleidingen te starten. Dat zou kunnen leiden tot profilering en meer
transparantie. Het is echter evenzeer mogelijk dat door een sterke groei van het aantal oplei-
dingen de transparantie afneemt. Condities als vrije prijsstelling en vrije toetreding, die in de
marktsector gebruikelijk zijn, stuiten in het publieke bestel op bezwaren vanwege mogelijke
negatieve effecten voor de toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs. Scholen voor
primair en voortgezet onderwijs zullen vanwege de aard van het onderwijs dat zij bieden,
namelijk funderend onderwijs waarvoor een leerplicht geldt, in sterkere mate aan overheids-
regulering onderworpen blijven. 
De gedrags-beïnvloedende overheidsinstrumenten bestaan overwegend uit financiële en infor-
matieve prikkels. De huidige bekostigingssystematiek voor de instellingen in het hoger onder-
wijs bevordert weliswaar de concurrentie op kwantiteit (aantal studenten, aantal diploma's),
maar leidt niet automatisch tot de gewenste verbetering van kwaliteit en is bovendien nog wei-
nig toegesneden op veranderingen in het onderwijsaanbod en in het gedrag van studenten. Het
effect van de toegenomen informatie lijkt tot op heden beperkt. 

12.3.6 Marktwerking: zucht of zegen?
De afgelopen jaren is er in het onderwijs onmiskenbaar een proces gaande van verschuiving
van verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar marktpartijen en lagere overheden. De
eerste aanzet tot die verschuiving werd in het begin van de jaren tachtig gegeven; een periode
waarin het financieringstekort van de overheid hoog was, de economische bedrijvigheid sterk
terugliep, de werkloosheid snel toenam en de overheid zich geconfronteerd zag met de grenzen
van haar bestuurlijke vermogen. De omslag naar een terugtredende overheid en meer invloed
van de markt was aanvankelijk in hoge mate noodgedwongen. De periode 1980-1985 markeert
achteraf een duidelijk keerpunt in een ontwikkeling van vele decennia, waarin op grond van
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maatschappelijke (emancipatie) en economische (industrialisatie) overwegingen veel particu-
liere (beroeps)opleidingen onder collectieve verantwoordelijkheid zijn gebracht en het van
overheidswege bekostigde onderwijs sterk is uitgebreid.

Vermaatschappelijking en marktwerking manifesteren zich vooral in de vorm van een toene-
mende omgevings-en marktoriëntatie. Om maatschappelijke vragen en problemen beter het
hoofd te kunnen bieden, werden in het basis-en voortgezet onderwijs de curricula verbreed en
de didactische werkwijzen vernieuwd (Bronneman-Helmers 1999). De onderwijsinhouden in
het beroepsonderwijs werden beter afgestemd op actuele kwalificatie-eisen op de arbeidsmarkt.
In het universitair onderwijs namen de toepassingsgerichte studies (bijvoorbeeld communicatie-
wetenschappen) en kundes (zoals bestuurskunde) in omvang toe en deed zich een verschuiving
voor van fundamenteel naar toegepast wetenschappelijk onderzoek. Over de hele linie was
sprake van een accentverschuiving van kennis naar vaardigheden. De gevolgen van deze ont-
wikkeling worden verschillend beoordeeld. Terwijl voorstanders van ondernemende onder-
wijsinstellingen wijzen op de innovatieve impulsen vanuit de markt en de meerwaarde die
deze kunnen opleveren, vrezen tegenstanders dat de kerntaken van het onderwijs door markt-
werking in het gedrang zullen komen. 
Contacten met de wereld buiten het onderwijs werden geïntensiveerd en uitgebreid.
Waardeoriëntaties uit het bedrijfsleven drongen de afgelopen jaren via bestuursbenoemingen,
raden van toezicht en contractactiviteiten geleidelijk aan het publieke onderwijsbestel binnen.
In het verlengde van opeenvolgende schaalvergrotingsoperaties, reallocaties en reorganisaties
ging de aandacht voornamelijk uit naar bestuur en management en veel minder naar onderwijs
en onderzoek. Verhoudingen en omgangsvormen binnen scholen en onderwijsinstellingen ver-
anderden ingrijpend. In de dagelijkse onderwijspraktijk leidt dat tot botsingen tussen een meer
marktgerichte managementcultuur en een meer traditionele onderwijscultuur. Dat uit zich in de
nodige conflicten, waarin de professionele opvattingen en houdingen van onderwijsgevenden
nogal eens haaks staan op de zakelijke inzichten en gedragingen van het management. 
De discussie over zogenoemde hybride organisaties ging de afgelopen jaren vooral over het
probleem van de oneerlijke concurrentie tussen publieke en particuliere instellingen en heeft
zich recentelijk nog versmald tot enkele kortstondige mediahypes rond een aantal incidenten
(bankierende overheden, beleggende schoolbesturen). Het meer fundamentele probleem van
botsende waardepatronen tussen markt en overheid krijgt tot op heden weinig aandacht.

De concurrentie tussen onderwijsinstellingen nam de afgelopen jaren eveneens toe, zij het
vooral binnen het publieke bestel en met name in het initieel onderwijs. De verschillen tussen
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs werden niet alleen zichtbaarder maar ook groter.
Scholen verschillen zowel in hun structuur en pedagogisch-didactische aanpak, als in hun
financiële mogelijkheden. Ouders en onderwijsdeelnemers werden mondiger en kregen meer
instrumenten tot hun beschikking om zich ten opzichte van de scholen en instellingen te laten
gelden (vergelijkende informatie over de kwaliteit van de afzonderlijke instellingen, klachtrecht,
onderwijscontracten). Ouders en leerlingen lijken zich bij hun keuzen echter niet zozeer door
de feitelijke onderwijskwaliteit, maar meer door beeldvorming ten aanzien van de sfeer en vei-
ligheid op school te laten leiden. Verliep de segregatie in het onderwijs vroeger vooral langs
levensbeschouwelijke scheidslijnen, nu vindt deze veel meer op basis van sociale en culturele
verschillen plaats.
Terwijl de concurrentie tussen scholen decennialang vooral werd aangewakkerd door de
schaarste aan leerlingen, richt de strijd zich nu meer op het aantrekken of behouden van 
kwalitatief goede leerlingen. 
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Studenten in het secundair beroepsonderwijs profiteerden de afgelopen jaren het minst van de
marktwerking in het onderwijs. De regionale opleidingen centra hebben in hun regio vaak een
monopoliepositie, goede informatie over de kwaliteit van de verschillende opleidingen ont-
breekt en de invloed van studenten en hun ouders is door hun achtergrond of relatieve onbe-
kendheid met het onderwijs veelal gering. Marktwerking kwam in deze onderwijssector vooral
ten goede aan de afnemers; zij kregen meer invloed op de inhoud en inrichting van het onder-
wijs.
In het initieel onderwijs is op dit moment nog weinig concurrentie tussen publieke en particu-
liere scholen en instellingen. Daar zou de komende jaren verandering in kunnen komen. De
koopkracht van ouders is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen omdat inmiddels in bijna
de helft van de gezinnen zowel vaders als moeders op de arbeidsmarkt actief zijn (CBS
1999c). Ook het opleidingsniveau van ouders steeg, en daarmee namen de onderwijsaspiraties
die zij voor hun kinderen koesteren, toe. Het van overheidswege bekostigde onderwijs kampt
met achterstallig onderhoud en met personele en financiële problemen waardoor het onmoge-
lijk aan de hogere en gevarieerdere eisen van ouders tegemoet kan komen. In het leerplicht-
onderwijs wordt de toegenomen koopkracht van ouders nu nog gekanaliseerd naar scholen die
hoge vrijwillige eigen bijdragen vragen. Het is echter de vraag of dat in de toekomst voldoende
zal zijn om aan de stijgende kwaliteitseisen van ouders te kunnen voldoen. Een uitbreiding
van het aantal particuliere scholen lijkt slechts een kwestie van tijd.
Op de postinitiële onderwijsmarkt hebben de publieke instellingen tot op heden maar een
beperkt marktaandeel. De onderwijscultuur is niet gericht op het maken van winst. Het onder-
wijsaanbod is in het algemeen te weinig flexibel en onvoldoende afgestemd op de vraag van
het bedrijfsleven. 

Anno 2000 is het onderwijsveld nog duidelijk op zoek naar een goede balans tussen overheid
en markt. Ook de overheid worstelt nog met de nodige dilemma's, bijvoorbeeld tussen liberali-
sering enerzijds en doelmatigheid en verantwoordelijkheid voor het bestel anderzijds of tussen
zelfregulering en autonomie van publieke instellingen aan de ene en toegankelijkheid en kwa-
liteit aan de andere kant. 
De marktwerking in het onderwijs is in de afgelopen jaren ontegenzeggelijk toegenomen. Of
dat een zucht of een zegen is, valt nog te bezien. Het gevaar van halfslachtigheid is dat zowel
van de overheid als van de markt de verkeerde helft overblijft. In principe leidt marktwerking
tot meer keuzemogelijkheden voor onderwijsvragers en biedt zij onderwijsaanbieders een per-
spectief op vernieuwing en groei. De effecten van marktwerking laten echter ook keerzijden
zien, zoals een toenemende segregatie in het onderwijs en een sterk overheersende aandacht
voor economische waarden en praktisch nut. De maatschappelijke kosten en baten van markt-
werking in het onderwijs zullen pas over een aantal jaren goed zichtbaar worden.

12.4 Nederland in de EU 

12.4.1 Inleiding
Deze paragraaf is gewijd aan het centrale thema van dit SCR 2000, de vergelijking van
Nederland met de landen in de Europese Unie (EU). De hoofdmoot van deze paragraaf wordt
gevormd door een vergelijking van de inrichting, het gebruik en de financiering van de onder-
wijsstelsels in de EU-landen. Overeenkomsten en verschillen worden gesignaleerd, patronen
worden onderkend en waar mogelijk zal worden nagegaan of er sprake is van convergentie
tussen de verschillende EU-landen. Bij gebrek aan historische gegevens is dat laatste maar
heel beperkt mogelijk.
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De gegevens waarvan gebruik wordt gemaakt, zijn grotendeels verzameld door de Europese
Unie en door de OECD. Hoewel beide organisaties de nodige aandacht besteden aan de ver-
gelijkbaarheid van de informatie over de verschillende landen, blijft deze een probleem. Dat
de onderwijsniveaus in de verschillende landen via een internationale classificatie op één 
noemer zijn gebracht, is geen garantie dat het ook werkelijk om onderwijs van een vergelijk-
baar niveau gaat. 
De meeste gegevens hebben betrekking op de situatie in het tweede deel van de jaren negen-
tig. Recente ontwikkelingen zoals de groepsverkleining in de onderbouw van het Nederlandse
basisonderwijs, zijn daarin nog niet zichtbaar.

12.4.2 Hoofdlijnen van onderwijsstelsels
Overgangen en selectie: geïntegreerde en categoriale stelsels
In alle Europese onderwijsstelsels zijn drie fasen te onderscheiden: een primaire, een secun-
daire en een hogere of tertiaire fase. Het primair onderwijs is gericht op algemene vaardig-
heden en is gemeenschappelijk van karakter; afgezien van voorzieningen voor kinderen met
handicaps, is er geen differentiatie tussen schoolsoorten. In het secundair onderwijs worden
verschillen tussen hogere en lagere vormen en tussen algemeen en beroepsonderwijs geïntro-
duceerd. De leeftijd waarop dit soort verschillen hun intrede doen, verschilt. In sommige lan-
den is dat op relatief hoge leeftijd omdat de overgang naar het secundair onderwijs als zodanig
pas vrij laat wordt gemaakt. In andere landen valt die overgang op een vroegere leeftijd, maar
is er in de eerste fase van het secundair onderwijs nog een gemeenschappelijk, min of meer
uniform, aanbod voor alle kinderen. Tenslotte zijn er landen waar de overgang naar het secun-
dair onderwijs relatief vroeg wordt gemaakt en waar die overgang gepaard gaat met de keuze
tussen verschillende schoolsoorten (EC 2000).
Het gaat hier om het onderscheid tussen meer geïntegreerde en meer categoriale, gestratifi-
ceerde stelsels. Discussies over de wenselijkheid van geïntegreerd voortgezet onderwijs heb-
ben het onderwijsdebat lang gedomineerd, ook in Nederland. Een belangrijke overweging in
dat debat was het veronderstelde positieve effect van geïntegreerd voortgezet onderwijs op de
gelijkheid van kansen.
Nederland, Duitsland en Oostenrijk behoren tot de categorie landen waarin de overgang naar
het secundair onderwijs op de leeftijd van 10 à 12 jaar plaatsvindt en gepaard gaat met de
keuze tussen onderwijs van verschillend niveau. In Duitsland is er de keuze tussen de
'Hauptschule', de 'Realschule' en het 'Gymnasium', in Oostenrijk tussen de 'Hauptschule' en de
'allgemeinbildende höhere Schule' en in Nederland tussen het vbo, mavo (nu vmbo), havo en
vwo.
Er zijn tendensen tot integratie in deze landen. In het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn er
brugklassen waarmee in brede scholengemeenschappen de selectie van leerlingen kan worden
uitgesteld, en er is een gemeenschappelijk programma – basisvorming. Toch voert het te ver
om de eerste fase van het Nederlandse voortgezet onderwijs als geïntegreerd aan te merken.
Daarvoor is de lengte van de brugperiode, waarbinnen leerlingen bovendien vaak al naar
niveau worden gegroepeerd, te kort en zijn de verschillen in het niveau waarop de basisvor-
ming wordt aangeboden, te groot.
In Duitsland gaat aan de keuze tussen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs een
'Orientierungsstufe' vooraf, maar deze wordt al omstreeks het twaalfde jaar afgesloten. Verder
kent Duitsland naast het gedifferentieerde voortgezet onderwijs een vorm van geïntegreerd
voortgezet onderwijs in de vorm van de 'Gesamtschule' met een marktaandeel van bijna 10%
(OEDC 1998a: 200).
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Ook in de tweede groep landen maken kinderen rond het elfde jaar de overstap naar het voort-
gezet onderwijs, maar is de eerste fase (overwegend) geïntegreerd van karakter. Een keuze
tussen onderwijs van lager en hoger niveau wordt nog niet gemaakt. Frankrijk, Griekenland,
Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn tot deze groep te rekenen. In Frankrijk stromen kinderen
op ongeveer 11-jarige leeftijd door naar de 4-jarige colleges en in Griekenland en Italië naar
respectievelijk het driejarige 'gymnasion' en de 3-jarige 'scuola media'.16 Ook in het Verenigd
Koninkrijk is de eerste fase van het voortgezet onderwijs overwegend geïntegreerd. Er bestaan
weliswaar selectieve 'grammar' schools en privaat gefinancierde 'public schools', maar de
meerderheid van de kinderen stroomt rond de leeftijd van elf jaar door naar een geïntegreerde
'comprehensive school'.
De organisatie van het voorgezet onderwijs in België houdt het midden tussen de eerste en de
tweede categorie: de eerste twee jaar zijn er geïntegreerd, daarna kiezen leerlingen voor hetzij
een meer beroepsgerichte hetzij een algemeen vormende opleiding.
In een derde groep landen maken jongeren de overstap naar het voortgezet onderwijs pas rond
de leeftijd van 15 tot 16 jaar. Het onderwijs in de gehele leerplichtfase, het primair onderwijs
en in feite de eerste fase van het secundair onderwijs, is ondergebracht in één type onderwijs
voor alle kinderen van 6 tot 15 à 16 jaar met een cursusduur van 9 of 10 jaar. Pas als aan de
leerplicht is voldaan, maken de leerlingen de overstap naar een volgende fase. Naast de
Scandinavische landen (Zweden: 'Grundskolan', Denemarken: 'Folkeskole', Finland:
'Peruskoula', Noorwegen: 'Grunnskole', IJsland: 'Grunskoli') kent ook Portugal een dergelijke
opzet. Het streven naar gelijke kansen en een hoog onderwijsniveau voor zoveel mogelijk 
kinderen is een centrale overweging geweest bij de keuze voor een uniform aanbod voor alle
jongeren.
Ook Spanje kende tot voor kort geïntegreerd onderwijs voor alle kinderen van zes tot veertien
jaar, maar is daar in de jaren negentig van afgestapt. Spaanse jongeren stromen nu op hun
twaalfde door naar de eerste fase van geïntegreerd voortgezet onderwijs. Spanje heeft zich
daarmee geschaard in de tweede groep landen. 

De plaats van het beroepsonderwijs in het bestel 
In alle Europese landen wordt in de secundaire fase beroepsgericht onderwijs aanboden voor
jongeren die niet de ambitie, de capaciteiten of de mogelijkheden hebben om via het algemeen
vormende onderwijs door te stromen naar het hoger onderwijs. De keuze tussen algemeen vor-
mend en beroepsgericht voortgezet onderwijs wordt doorgaans gemaakt in de tweede fase van
het secundair onderwijs. 
Nederland kende nog lang reeds in de eerste fase van het voortgezet onderwijs beroepsgericht
onderwijs in de vorm van het lbo. Met de invoering van de basisvorming en het vbo is het
beroepsgerichte karakter van dat onderwijs verminderd en is ook in ons land het zwaartepunt
in de beroepsgerichte vorming verschoven naar de tweede fase van het voorgezet onderwijs.
De diversiteit en omvang van het stelsel van beroepsonderwijs op het secundaire niveau ver-
schilt. Een indicatie van de omvang van het stelsel geeft het percentage leerlingen in het hoger
secundair onderwijs dat een beroepsgerichte opleiding volgt, een percentage dat uiteenloopt
van omstreeks dertig tot tegen de tachtig procent.17 Koplopers in de EU zijn Duitsland en
Oostenrijk waar midden jaren negentig driekwart van de leerlingen in het hoger secundair
onderwijs een beroepsgerichte opleiding volgde (EC 1997: 64; OECD 1998b: 169). Ook in
Nederland, België en Italië is dit percentage met ongeveer 70 tamelijk hoog. In de
Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt het aandeel van het beroeps-
onderwijs rond 50%, terwijl het gering is in Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland.

64 ONDERWIJS



De sterke positie van het beroepsonderwijs in Duitsland en Oostenrijk heeft te maken met het
uitgebreide stelsel van duaal leren, de combinatie van een opleiding en een stageplaats in een
bedrijf. In beide landen is het duale stelsel van oudsher getalsmatig belangrijker dan voltijds
beroepsonderwijs (hetzelfde geldt voor het niet EU-land Zwitserland).18 Ook in Denemarken
is duaal leren belangrijk. Het Nederlandse leerlingwezen (nu opgegaan in het secundaire
beroepsonderwijs als de beroepsbegeleidende leerweg) is behoorlijk ontwikkeld, maar blijft
achter bij de voltijdse variant. In landen als Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is
duaal leren minder ontwikkeld (OECD 1998a). 
Afgaande op de relatief lage jeugdwerkloosheid in Duitsland en Oostenrijk is een opleiding in
een duaal stelsel een goede manier om jongeren te integreren in de arbeidsmarkt (OECD
1998c: 53). Het stelsel staat of valt met de bereidheid van werkgevers om stageplaatsen aan te
bieden en met de interesse van jongeren voor de stageplaatsen. De conjuncturele gevoeligheid
ervan is een nadeel: in tijden van recessie zijn ondernemingen minder geneigd stageplaatsen
aan te bieden en moeten veel jongeren uitwijken naar minder aantrekkelijke en minder passende
plaatsen, veelal bij kleinere bedrijven. Ook neemt een deel van de jongeren dan noodgedwon-
gen zijn toevlucht tot het schoolse beroepsonderwijs (Van Lieshout 1996). Trekt de conjunc-
tuur weer aan, dan ontstaan moeilijkheden met de vervulling van de minder aantrekkelijke
plaatsen.

Het hoger onderwijs
Universitair onderwijs is de oervorm van hoger onderwijs. Onder druk van de groeiende vraag
naar hoger onderwijs en naar hoger geschoolden op de arbeidsmarkt zijn daarnaast in veel lan-
den niet-universitaire vormen ontstaan. Aanvankelijk ging het nog om een versnipperd aanbod,
maar geleidelijk is daar er structuur ingebracht. Daartoe zijn verschillende wegen gevolgd.
Aan de ene kant zijn er landen waarin de twee vormen van hoger onderwijs – het academische
en het beroepsgerichte – parallel naast elkaar bestaan, aan de andere kant zijn er meer geïnte-
greerde stelsels (Scott 1995). Binaire stelsels waarin academisch en beroepsgericht onderwijs
min of meer parallel naast elkaar staan, zijn te vinden in Duitsland (universiteiten en
'Fachhochschulen'), Nederland (universiteiten en hogescholen), Denemarken en recentelijk
ook Oostenrijk (Müller en Wolbers 2000). Frankrijk is een geval apart. Ook in het Franse
hoger onderwijs bestaat een opleidingstraject parallel aan de universiteiten, maar deze presti-
gieuze 'grandes ecoles' selecteren de meest begaafde leerlingen en leiden op voor topfuncties.
Zweden en het Verenigd Koninkrijk sinds 1992 (Scott 1995) hebben een geïntegreerd stelsel
waarin academische en beroepsgerichte opleidingen in dezelfde instellingen zijn ondergebracht.
In beide landen is de heterogeniteit binnen het geïntegreerde stelsel overigens vrij groot. 
In de mediterrane landen, met name Italië, is het niet-universitair hoger onderwijs nog zwak
ontwikkeld (Müller en Wolbers 1999; Scott 1995).
In landen met een binair stelsel is het beroepsonderwijs op het middelbare niveau sterk ont-
wikkeld en kent het secundair onderwijs verticale differentiatie (Scott 1995). Deze differentiatie
krijgt op het tertiaire niveau haar beslag in gescheiden stromen van hoger onderwijs.
Denemarken met zijn geïntegreerde voorgezet onderwijs is op dit laatste punt een uitzonde-
ring, die niettemin de regel lijkt te bevestigen. In het Deense hoger onderwijs is een beweging
gaande naar integratie van verschillende vormen van hoger onderwijs (Centrum voor studies
van het hoger onderwijsbeleid 1995). 

Centraal versus decentraal 
De centrale overheid legt de hoofdlijnen van het onderwijsbestel vast (de indeling in school-
soorten, regulering van de uitgifte van diploma's, de leerplicht, de spreiding en bekostiging
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van voorzieningen, enzovoort). Om binnen de hoofdlijnen van het bestel te komen tot de
dagelijkse praktijk van het lesgeven moeten tal van beslissingen worden genomen over de
organisatie van het onderwijs binnen de scholen. Te denken valt aan de huisvesting en het aan-
stellen van personeel, de inhoud van het onderwijs (vakken, aantallen uren), de keuze van
leermiddelen en lesmethoden. Het ligt in de rede dat naarmate beslissingen dichter raken aan
de dagelijkse praktijk van het lesgeven, de besluiten ook eerder in of in de nabijheid van de
afzonderlijke scholen worden genomen. De verdeling van de zeggenschap over verschillende
besluitvormende niveaus (centrale, regionale, lokale overheid, de school) verschilt tussen lan-
den. Bovendien is er een verschil tussen landen waar territoriale decentralisatie (gemeente,
regio) overheerst, en landen waar functionele decentralisatie (scholen) dominant is. Uiteraard
hangt de verdeling van bevoegdheden over verschillende niveaus af van het onderwerp, 
sommige facetten van het onderwijs zijn bijna per definitie weinig vatbaar voor sturing door
een hoger niveau dan de school zelf.
De OECD voerde een inventarisatie uit naar het zwaartepunt van de bevoegdheden in het pri-
mair en lager secundair onderwijs op vier terreinen: de organisatie van de instructie binnen de
school (instructietijd, lesmethode, keuze leermaterialen), personeelsmanagement, het aanbod
en de inrichting van het onderwijs (waaronder stichting en opheffing van scholen, samenstel-
ling van les- en studieprogramma's) en de inzet van financiële middelen (OECD 1998b). Op
elk van deze terreinen werd nagegaan waar de bevoegdheid over een aantal beslispunten ligt.
De inventarisatie is overigens beperkt tot openbare scholen, het overwegende schooltype in de
meeste landen.
Zoals te verwachten, is de autonomie van scholen ten aanzien van de organisatie van de
instructie in alle EU-landen veel groter dan op de andere drie terreinen. Die terreinen laten
aanzienlijke verschillen zien tussen de landen in de mate van autonomie van scholen. Scholen
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en ook in Zweden genieten over het geheel genomen
de hoogste graad van autonomie. Weinig autonomie is er voor scholen in Oostenrijk,
Frankrijk, Griekenland en Portugal. Met name in Portugal en Griekenland gaat deze geringe
autonomie gepaard met een sterk accent op landelijke besluitvorming. 
Waar in veel landen van de Europese Unie zich decentralisatietendensen in het onderwijs 
aftekenen, heeft in het Verenigd Koninkrijk, waar de autonomie van de instellingen traditioneel
groot was, de landelijke overheid haar greep op het onderwijs juist verstevigd via de introduc-
tie van een nationaal curriculum.
Het Franse onderwijs was van oudsher sterk centralistisch georganiseerd. In de jaren tachtig is
een – voornamelijk territoriale – decentralisatie in gang gezet waarbij er bevoegdheden zijn
overgedragen aan lokale overheden (regio, departement, gemeente). Niettemin kent het land
nog een landelijk vastgesteld curriculum voor het primair en secundair onderwijs, inclusief
een lestabel waarin het aantal uren per vak is vastgelegd (Eurydice 1999: sectie Frankrijk). 
Territoriale decentralisatie is ook kenmerkend voor de Scandinavische landen. De gemeente
heeft er veel bevoegdheden, waaronder ook het toezicht op de kwaliteit. Zweden, waar de
scholen relatief veel autonomie genieten, is een uitzondering. De Europese Commissie (EC
1997) taxeert, op basis van een soortgelijke inventarisatie, de Zweedse situatie meer als een
waarin scholen beslissingen niet autonoom, maar in overeenstemming met de gemeente
nemen.
In vergelijking met andere landen is de rol van de gemeenten in Nederland zeer bescheiden.
Het Nederlandse onderwijs kende lange tijd voornamelijk functionele decentralisatie. Pas de
laatste jaren krijgt de Nederlandse lokale overheid een wat zwaardere rol in het onderwijs-
beleid (o.a. huisvesting van scholen, vormgeving van achterstandenbeleid). 
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Publiek versus privaat
Het belang van onderwijs wordt in alle EU-landen erkend en overal worden instellingen voor
primair en secundair onderwijs voor het leeuwendeel bekostigd uit publieke middelen. Dit kan
samengaan met aanbod door private partijen. In een aantal Europese landen is er in het primair
en het secundair onderwijs een substantieel aanbod van private instanties, dat wordt gefinan-
cierd uit publieke middelen. Koplopers in dat opzicht zijn Nederland en België. In beide lan-
den is een ruime meerderheid van de leerlingen te vinden in scholen van – publiek gefinan-
cierde – private aanbieders (in Nederland het bijzonder onderwijs, in België het gesubsidieerd
vrij onderwijs). Verder heeft deze variant in Frankrijk en Spanje een behoorlijke omvang 
(20% van de leerlingen), in de overige landen is de rol van het private initiatief tamelijk
beperkt (10% of minder van de leerlingen). Onderwijs dat zowel door private partijen wordt
aangeboden als privaat wordt gefinancierd, heeft alleen in Griekenland en in het Verenigd
Koninkrijk enige omvang (resp. 4% en 6% van de leerlingen in het primaire/secundaire onder-
wijs; EC 1997: 20).
Zweden kent sinds de jaren negentig een vouchersysteem waarin ouders kunnen kiezen waar
zij het voucher verzilveren: in het publieke of in het private onderwijs. Wel is de waarde bij
een keuze voor een private school beperkt tot 85% van de waarde die het voucher in het
publieke bestel heeft. Niettemin neemt het marktaandeel van private scholen toe dankzij het
vouchersysteem (Bussemaker 1997: 29).

Net als in Nederland en België heeft in Frankrijk het onderwijs dat met publieke financiering
door private partijen wordt aangeboden, doorgaans een religieuze (rooms-katholieke) grond-
slag. Aan de financiering vanuit publieke middelen zijn veelal voorwaarden verbonden. In
Frankrijk moeten private scholen zich in ruil voor overheidssteun conformeren aan het natio-
nale curriculum. In Spaanse private scholen geldt de eis dat godsdienstonderwijs slechts op
vrijwillige basis gevolgd wordt, en dient de vrijheid van godsdienst te worden gerespecteerd.
In Nederland gelden de deugdelijkheidseisen voor het bijzonder onderwijs, maar in inhoudelijk
opzicht is de vrijheid groot (in ieder geval in het primair onderwijs), net als de vrijheid op
levensbeschouwelijk terrein.
In Denemarken is de voornaamste eis dat het niveau van het onderwijs in private scholen ver-
gelijkbaar is met dat in de publieke instellingen (de 'Folkeskole'); de ouders spelen een belang-
rijke rol in het toezien daarop (Eurydice 1999). 

Onderwijsstelsels, type verzorgingsstaten en politiek-bestuurlijke verhoudingen 
De kenmerken van onderwijsstelsels staan niet los van de verhoudingen op sociaal-economisch
en bestuurlijk terrein in de verschillende landen. Volgens de indeling van Esping-Andersen
behoren de verzorgingsstaten in de Scandinavische landen tot het sociaal-democratische type.
Karakteristiek voor dat type is het bestaan van universele en sterk herverdelende sociale voor-
zieningen van een hoog niveau, een hoge mate van solidariteit, het bevorderen van sociale
gelijkheid, het maximeren van de mogelijkheden voor individuele onafhankelijkheid en een
hoge arbeidsparticipatie (Esping-Andersen 1990). 
Deze uitgangspunten zijn ook doorgedrongen in het onderwijsstelsel van deze landen: een uni-
forme behandeling voor alle jongeren (één schooltype voor alle jeugd van 6-16 jaar), een
nadruk op gelijke kansen en het streven naar een zo hoog mogelijk niveau voor zoveel moge-
lijk kinderen; het stelsel is weinig gestratificeerd (Bussemaker 1997: 18). In Zweden is dit
idee tot in het hoger onderwijs doorgevoerd, zij het dat differentiatie in die fase van onderwijs
onvermijdelijk is. Ook de sterk ontwikkelde volwasseneneducatie in Zweden past erbij. Een
optimale scholing van volwassenen draagt bij aan maximale arbeidsmarktparticipatie en 
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scholing maakt deel uit van het activerend arbeidsmarktbeleid dat kenmerkend is voor de soci-
aal-democratische verzorgingsstaten. 
De sterke rol van de lokale overheid in het onderwijs in de Scandinavische landen past bij de
bestuurlijk traditie in die landen; de gemeenten hebben er een uitgebreid takenpakket (bijvoor-
beeld ook in de uitvoering van de sociale zekerheid, zie hoofdstuk 4 in dit rapport). 

Duitsland en Oostenrijk behoren volgens dezelfde indeling tot het corporatistische type ver-
zorgingsstaat.19 Kenmerkend voor dit type is de gebondenheid van de sociale voorzieningen
aan het lidmaatschap van beroepsgroepen. Het stelsel van sociale voorzieningen is daardoor
mede een afspiegeling van stands- en klasseverschillen. Organisaties van werkgevers en werk-
nemers spelen een belangrijke rol in de vormgeving van het sociaal-economische bestel in de
corporatistische verzorgingsstaat.
De vroege sortering van leerlingen en het sterk ontwikkelde stelsel van duaal leren in
Duitsland en Oostenrijk passen bij een maatschappelijk organisatie waarbij beroepsgroepen en
de band tussen werkgevers en werknemers centraal staan. In tegenstelling tot de geringe strati-
ficatie in de Scandinavische stelsels, worden leerlingen in het Duitse en Oostenrijke onderwijs
al vroeg verdeeld over trajecten met verschillende arbeidsmarkt- en maatschappelijke vooruit-
zichten en via het duale leren wordt vervolgens een aanzienlijk deel van de jongeren
geschoold voor lidmaatschap van een bepaalde beroepsgroep. Het duale stelsel is in feite een
voortzetting van het gildenstelsel (De Vijlder 1996). Tegenover de gunstige vooruitzichten op
een baan bij het betreden van de arbeidsmarkt, staat een sterke gebondenheid aan de beroeps-
groep in de verdere loopbaan als gevolg van de specifieke gerichtheid van de duale opleidin-
gen (Bussemaker 1997). De scheiding tussen algemene en beroepsgerichte leerwegen op het
secundaire niveau werkt door in de vormgeving van het hoger onderwijs, waar de parallelle,
binaire organisatie (scheiding academische en beroepsgerichte instellingen) overheerst. Ook de
intensieve samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers die nodig is om het stel-
sel van duaal leren in stand te houden (OECD 1998c), is kenmerkend is voor de corporatisti-
sche verzorgingsstaat. 

Hoewel er bepaalde patronen zijn te onderkennen, is de combinatie van een corporatistisch
georiënteerde verzorgingsstaat en een onderwijsstelsel met vroege selectie en duaal leren geen
wet van Meden en Perzen. Denemarken behoort tot de groep van sociaal-democratische ver-
zorgingstaten maar het beroepsonderwijs is overwegend duaal ingericht (OECD 1996a). De
geïntegreerde opzet van het Deense voortgezet onderwijs past daarentegen wel bij het sociaal-
democratische welvaartsregime. 
Bepalend voor de inrichting van Franse onderwijsstelsel is bovenal de centralistische en repu-
blikeinse traditie van het land. Het corporatistische karakter van de Franse verzorgingsstaat
heeft geen vertaling gekregen in het onderwijsstelsel. De centralistische traditie komt tot uiting
in de sterke greep van de centrale overheid op het onderwijs. Volgens de republikeinse traditie
is onderwijs bij uitstek een publieke taak. Het heeft een cultuurpolitieke opdracht: in een secu-
lier en uniform onderwijsstelsel worden jongeren door overdracht van de republikeinse morele
orde gevormd tot burgers van de republiek. Onderwijzers werden in de negentiende eeuw
gezien als de stoottroepen van de republiek (OECD 1996b:15). Typerend is verder het uitgangs-
punt van intellectuele vorming voor allen (Blom 1995).
Naast Frankrijk hebben ook de Zuid-Europese landen een traditie van hiërarchisch en gecen-
traliseerd bestuur (zie hoofdstuk 4 in dit rapport). De verreikende invloed van de overheid op
het onderwijs in die landen is een uitvloeisel van die traditie.
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Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de categorie van liberale welvaartstaten, die zich kenmer-
ken door beperkte sociale voorzieningen en een sterke nadruk op de werking van de markt.
Binnen het onderwijs is er geen traditie van een sterk regulerende overheid; initiatieven vanuit
de samenleving hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Britse onder-
wijs (Müller en Wolbers 1999). In lijn daarmee is de invloed van de overheid op het onder-
wijssysteem gering en de vrijheid van onderwijsinstellingen groot, zoals hiervoor is geconsta-
teerd (zie ook Bussemaker 1997). 

In de vormgeving van het Nederlandse onderwijs zijn verschillende sporen te herkennen. De
vroege selectie van leerlingen, hoewel afgezwakt door de brugperiode, het goed ontwikkelde
stelsel van beroepsonderwijs, zij het minder in de vorm van duaal leren, en het binaire stelsel
van hoger onderwijs komen overeen met de stelsels in de Midden-Europese corporatistische
verzorgingsstaten. De grote mate van autonomie van onderwijsinstellingen lijkt eerder een
liberale trek, maar heeft meer te maken het specifiek Nederlandse verschijnsel van de verzui-
ling dan met een liberale traditie. De rechten en vrijheden die het bijzonder onderwijs kreeg
toebedeeld na de beslechting van de schoolstrijd aan het begin van de twintigste eeuw, hebben
geleid tot een vrij grote zelfstandigheid van scholen en een relatief zwakke rol van met name
de lokale overheid. Gemeenten in Nederland treden weliswaar van oudsher op als bestuur van
het openbaar onderwijs, maar hun verdere beleidsruimte op het onderwijsterrein is altijd tame-
lijk beperkt geweest. Door de grotere nadruk op marktwerking sinds de jaren tachtig (zie para-
graaf 12.3) schuift het Nederlandse bestel op in de liberale richting. De sociaal-democratische
invloed komt tot uiting in de nadruk op gelijke kansen en op doorstroommogelijkheden om de
vroege schoolkeuze te kunnen corrigeren. Een invloed op de structuur van het onderwijsbestel
is niet echt aanwijsbaar, afgezien van de basisvorming als aftreksel van geïntegreerd voort-
gezet onderwijs. 

12.4.3 De expansie van onderwijsdeelname in de EU 
Een hoog niveau van onderwijsdeelname van jongeren is kenmerkend voor moderne samen-
levingen. Een goede opleiding is er immers een belangrijke sleutel tot maatschappelijk succes.
In hun streven zich te verzekeren van een goede uitgangspositie en daartoe aangemoedigd
door de groeiende vraag naar hoger opgeleiden, volgen steeds meer jongeren steeds langer
onderwijs, de meeste tot ver voorbij de leerplicht. Aan de leerplicht is in de meeste Europese
landen reeds voldaan op een leeftijd van veertien à zestien jaar. Toch volgde in 1998 driekwart
van de 18-jarige en nog 45% van de 20-jarige EU-jongeren een opleiding. De verwachte lengte
van de schoolloopbaan van EU-jongeren bedraagt, gerekend vanaf de leeftijd van vijf jaar,
gemiddeld 16,9 jaar en is daarmee iets langer dan in de Verenigde Staten (OECD 2000).

De onderwijsexpansie is niet in alle EU-landen even ver voortgeschreden. Dat is af te lezen
aan de (verwachte) gemiddelde lengte van de schoolloopbaan in EU-landen, een 'overall'-
indicator voor de graad van onderwijsexpansie. Het verschil in lengte van de schoolloopbaan
kan oplopen tot drie à vier jaar. De schoolloopbanen in Nederland zijn langer dan gemiddeld,
maar niet zo lang als in de Scandinavische landen die koplopers zijn in de EU (figuur 12.2). 
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Figuur 12.2 Verwachte lengte van de schoolloopbaan in de EU in 1998 en (beperkt) 1990 (in jaren)

Bron: OECD (2000)

Dat Nederlandse schoolloopbanen wat langer dan gemiddeld zijn, is niet toe te schrijven aan
een lang verblijf in het hoger onderwijs; op de indicator van het verwachte aantal jaren tertiair
onderwijs van 17-jarigen neemt Nederland een relatief lage positie in (2,2 jaar tegenover 
2,5 jaar gemiddeld in de EU). Ook het percentage jongeren dat het hoger onderwijs instroomt,
komt in Nederland niet boven het EU-gemiddelde uit. De deelname in de fase voorafgaand
aan het hoger onderwijs is in Nederland hoog en loopt tot op relatief hoge leeftijd door. Het
Nederlandse percentage 19 à 20-jarigen dat nog aan secundair onderwijs deelneemt – met
name het mbo – behoort samen met het Deense en Duitse tot de hoogste van de EU. Alle drie
de landen hebben een sterk uitgebouwd stelsel van beroepsonderwijs op het secundaire niveau,
dat veel jongeren opneemt en dat een zekere rem is op de toestroom naar het hoger onderwijs. 
Duitsland en Oostenrijk met hun uitgebreide stelsels van duaal beroepsonderwijs, scoren laag
op het punt van de deelname aan hoger onderwijs (OECD 2000: 157, 158). 

In de jaren negentig is de lengte van schoolloopbanen in alle EU-landen toegenomen (figuur 12.2,
voorzover gegevens voor 1990 beschikbaar zijn). Hoewel ook in Nederland steeds meer jonge-
ren doorstromen naar hogere vormen van onderwijs, is de groei in Nederland bescheiden
geweest in vergelijking met andere landen. In acht EU-landen nam de lengte van de school-
loopbaan tussen 1990 en 1998 met gemiddeld 1,7 jaar toe, in Nederland slechts met 0,5 jaar, de
geringste toename binnen de EU. Nederland is daardoor teruggezakt naar het EU-gemiddelde.
Behalve van een gematigde ontwikkeling van de instroom, kan dit overigens mede het gevolg
zijn van een dalende verblijfsduur binnen de Nederlandse opleidingen voor hoger onderwijs.
Ook een vergelijking van de Europese Commissie over de periode 1987-1995 wijst op een,
internationaal gezien, bescheiden groei van de onderwijsdeelname in Nederland (EC 1997).20

De Nederlandse ontwikkeling lijkt in dat opzicht op die in de Verenigde Staten: ook daar was
de deelname hoog, maar de groei niet zo sterk.
In lijn met de bescheiden groei is de toename van de deelname aan het hoger onderwijs in
Nederland geringer dan in andere EU-landen, een constatering die ook opgaat voor Denemarken
en Oostenrijk (OECD 2000: 160).
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Dat de Nederlandse ontwikkelingen in internationaal verband als bescheiden aangemerkt moet
worden, geeft aan met welke kracht onderwijsexpansie in de EU voortschrijdt.
De verschillen in de lengte van de schoolloopbaan tussen EU-landen zijn in 1998 geringer dan
in 1990 – de standaarddeviatie nam af met ongeveer een kwart – en er is dus sprake van con-
vergentie in de lengte van schoolloopbanen, in ieder geval in de landen waar voor beide jaren
gegevens beschikbaar zijn.

Het opleidingsniveau van de bevolking
Het opleidingsniveau van de bevolking is de resultante van de onderwijsdeelname in de jeugd
en de deelname aan volwasseneneducatie in de verdere levensloop. Door de toegenomen
onderwijsdeelname is het opleidingsniveau van de bevolking uiteraard gestegen. In Nederland
is het moment niet meer ver dat een kwart van de 15-64-jarigen tenminste een hbo-diploma op
zak heeft, terwijl dat in de jaren zeventig nog niet voor een op de tien 15-64-jarigen gold (SCP
1999: 56). Binnen de beroepsbevolking heeft al meer dan een kwart een hogere opleiding
afgerond. Het percentage volwassenen met niet meer dan een lbo/mavo-opleiding is tegelijker-
tijd bijna gehalveerd. Hoe staat de Nederlandse bevolking er in dit opzicht in Europa voor? 
Vooraf past de kanttekening dat het om een vergelijking van formele opleidingsniveaus gaat.
Bij een gelijk formeel opleidingsniveau kunnen de achterliggende kennis en vaardigheden
verschillen, bijvoorbeeld omdat opleidingen in het ene land selectiever of van een hogere kwa-
liteit zijn dan in het andere land. Een hoge graad van onderwijsexpansie kan het niveau van
opleidingen onder druk zetten doordat minder getalenteerde jongeren tot de hogere niveaus
doordringen. De informatie over het niveau van functionele geletterdheid geeft een zekere
nuancering van het formele opleidingsniveau (zie verderop).
Verder moet erop worden gewezen dat alle Nederlandse opleidingen in het hoger onderwijs
(hbo en wo) door de OESO als universitair zijn aangemerkt. 

In figuur 12.3 zijn de opleidingsverdelingen van de landen in de Europese Unie afgebeeld. De
gegevens hebben betrekking op de bevolking van 25-64 jaar en er zijn vijf categorieën onder-
scheiden, van lager tot en met universitair onderwijs. Het niveau 'lager' is niet voor alle landen
beschikbaar en is in die gevallen inbegrepen in het percentage voor lager secundair.

Figuur 12.3 Bevolking van 25-64 jaar naar opleidingsniveau, 1996 (in procenten)

Bron: OECD (1999)
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Het meest opvallende verschil is dat tussen de Zuid-Europese landen en de rest van de EU. In
Zuid-Europa heeft nog een ruime meerderheid van de volwassenen ten hoogste lager secun-
dair onderwijs genoten, velen daarvan zijn niet verder gekomen dan het basisonderwijs. Het
gemiddelde opleidingsniveau (te berekenen via een omrekening van het opleidingsniveau naar
jaren gevolgd onderwijs, zie bijvoorbeeld SCP 1999) is dan ook verreweg het laagst in de
Zuid-Europese landen. Koplopers in het Europese peloton zijn Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en de Scandinavische landen, Nederland volgt op enige afstand.
De accenten in de opleidingsverdelingen verschillen: waar in de Zuid-Europese landen het
zwaartepunt ligt bij het lagere opleidingsniveau, ligt het in landen als Duitsland en Oostenrijk
op het middelbare niveau (hoger secundair onderwijs). Ook hierin is het effect van het uitge-
breide stelsel van beroepsonderwijs in die landen zichtbaar: het gros van de volwassenen heeft
een middelbare opleiding gevolgd en vooral in Duitsland zijn er maar weinig volwassenen met
een laag opleidingsniveau. Anderzijds is ook het percentage hoger opgeleiden niet opvallend
hoog (Duitsland) of zelfs uitgesproken laag (Oostenrijk). In de Nederlandse opleidingsverdeling
ligt het zwaartepunt veel minder op het middelbare niveau en meer op de uiteinden van de
verdeling. Het percentage hoger opgeleiden ligt boven het EU-gemiddelde (Nederland 23%,
EU 19%) en Nederland behoort daarmee tot de groep landen met relatief veel hoger opgeleiden
(koploper Zweden, België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken,
Finland). Zoals gezegd classificeert de OECD al het Nederlandse hoger onderwijs als universi-
tair en het percentage 'universitair' geschoolden is daarmee het hoogste van Europa. Het groot-
ste deel van de Nederlandse 'universitair' geschoolden heeft echter een hbo-opleiding gevolgd
(hbo 15%, wo 7%; zie SCP 1999).

Vergelijking van het opleidingsniveau van verschillende generaties geeft een beeld van de
snelheid waarmee de groei van onderwijsdeelname zich over een wat langere termijn heeft
voltrokken. In alle EU-landen is het aantal lager opgeleiden over de generaties heen gedaald
en het aantal hoger opgeleiden gestegen. Het tempo waarmee dat is gebeurd, verschilt echter
sterk. In figuur 12.4 is het gemiddelde opleidingsniveau berekend van volwassenen van
opeenvolgende leeftijden. 
In sommige landen is de wat oudere generatie (55-64 jaar) al redelijk hoogopgeleid, maar is
de stijging vrij beperkt gebleven. Dit geldt voor Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland,
het Verenigd Koninkrijk en iets mindere mate Nederland; het verschil in opleidingsniveau 
tussen de oudste en de jongste generatie blijft er beperkt tot 0,6 (Duitsland) à 1,8 jaar
(Nederland). De afname van het aantal lager opgeleiden is in deze landen niet gepaard gegaan
met een bijzonder sterke toename van het aantal hoger opgeleiden.
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Figuur 12.4 Gemiddeld opleidingsniveaua van de bevolking van 25-64 jaar in de EU, naar leeftijd, 1996 (in jaren)

a Opleidingsniveaus zijn omgerekend naar opleidingsjaren aan de hand van nominale studieduren.21

Bron: OECD (1999) SCP bewerking 

In andere landen is het opleidingsniveau van de oudere generatie relatief laag, maar is het bij
de jongere generatie sterk toegenomen. Dat geldt vooral voor de Zuid-Europese landen (m.u.v.
Portugal), maar ook voor België, Frankrijk en Ierland (een toename van 3,4 (België) à 4,7 jaar
(Spanje)). Het aandeel lager opgeleiden onder de oudere generatie is in deze landen zeer hoog
– tussen de 75 en 90% in de Zuid Europese-landen – en niet alleen het aantal middelbaar
opgeleiden maar met name ook het voorheen vrij geringe aantal hoger opgeleiden is aanzien-
lijk toegenomen. Italië, dat ook onder de jonge generatie nog heel weinig hoger opgeleiden
telt en dus voornamelijk op het middelbare niveau expansie heeft doorgemaakt, is een uitzon-
dering. De hoge uitval in het Italiaanse hoger onderwijs – maar zo'n 35% haalt de eindstreep –
is hier deels debet aan (OECD 1998b: 188). Verder speelt mee dat het niet-universitaire onder-
wijs weinig is ontwikkeld in Italië (Müller en Wolbers 1999). 
Als gevolg van deze inhaalslag zijn de verschillen tussen EU-landen duidelijk afgenomen: bij
een oplopend gemiddelde is de standaarddeviatie van het aantal opleidingsjaren teruggelopen
van 1,94 jaar voor de oudste leeftijdsgroep naar 1,06 jaar voor de jongste groep. Het gemid-
delde opleidingsniveau in de landen van de EU convergeert dus.22

De invloed van het onderwijsstelsel op onderwijsdeelname
Het streven van jongeren naar een goede uitgangspositie voor hun maatschappelijke loopbaan
is een drijvende kracht achter de groei van onderwijsdeelname. Om er goed voor te staan is
geleidelijk aan steeds meer onderwijs nodig, ook al omdat de behoefte aan geschoold personeel
toeneemt. Factoren als het beschikbare inkomen (benodigd om onderwijsdeelname te bekos-
tigen), de prijs van het onderwijs, de kans op werkloosheid zonder vervolgopleiding en de
inkomensvooruitzichten met een vervolgopleiding zijn van invloed op het tempo van de groei,
zo wijst onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse onderwijsdeelname uit (Kuhry
1998). Ook de emancipatie van meisjes en vrouwen heeft de onderwijsdeelname aangewakkerd:
meisjes en vrouwen hebben hun traditionele achterstand in hoog tempo ingelopen (SCP 1998).
Bij internationale vergelijking dient zich de vraag aan welke rol de kenmerken van de onder-
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wijsstelsels spelen. Hiervoor is al gewezen op de invloed van arrangementen voor beroeps-
onderwijs en duaal leren op het deelnamepatroon: landen met uitgebreide voorzieningen voor
beroepsonderwijs kenden al vroeg massale onderwijsdeelname tot en met het middelbare
niveau. Van de oudere generatie Duitsers en Oostenrijkers heeft al de helft of meer een middel-
bare opleiding (ook het niet-EU-lid Zwitserland past in dit rijtje). Tegelijkertijd vormde het
stelsel in deze landen een zekere rem op de toestroom naar het hoger onderwijs, ook gezien de
het gemak waarmee afgestudeerden van duale stelsels een baan vinden. 
Hiertegenover staan landen zonder een sterke traditie op het terrein van het beroepsonderwijs.
In deze landen is aan de groeiende vraag vooral tegemoetgekomen door expansie van het alge-
meen vormend middelbaar onderwijs, met aansluiting op het hoger onderwijs. Gezien de
nadruk op algemeen onderwijs op het secundaire niveau, ontstaat de behoefte aan beroeps-
vorming op het tertiaire niveau, waardoor de toestroom naar het tertiair onderwijs wordt 
gestimuleerd (Müller en Wolbers 1999). De sterke groei van het aantal hoger opgeleiden in
België, Frankrijk, Ierland en Spanje past in dit patroon.
Ook de leeftijd waarop de keuze tussen verschillende vormen van vervolgonderwijs gemaakt
wordt, kan van invloed zijn op onderwijsdeelname. Verwacht kan worden dat jongeren langer
op school blijven in een stelsel waarin de keuze tussen verschillende schoolsoorten laat
gemaakt wordt. In die situatie blijven de verschillende opties tot op relatief hoge leeftijd open
en zullen wellicht minder jongeren voor korte onderwijstrajecten kiezen. De Scandinavische
stelsels, waarin alle kinderen van zes tot zestien jaar hetzelfde onderwijs volgen, maar ook
andere stelsels met geïntegreerd voortgezet onderwijs, zullen volgens deze redenering de
onderwijsdeelname stimuleren. Het hoge niveau in de Scandinavische landen past in deze lijn.
Uit een studie naar de ontwikkeling van het opleidingsniveau op de langere termijn in tien lan-
den, waaronder EU-leden Nederland, Zweden, Frankrijk, Duitsland en Italië, blijkt dat uitstel
van selectie in het onderwijs in ieder geval in het verleden heeft geleid tot een hogere deelname
(Rijken 1999). Verder blijkt er ook een positief effect op onderwijsdeelname van de mate van
diversiteit of specialisatie van het onderwijsaanbod; een aanbod met voor elk wat wils, schept
vraag.

Functionele geletterdheid
Een van de problemen van de vergelijking van het opleidingsniveau van landen is de onzeker-
heid over het werkelijke niveau van opleidingen die als gelijkwaardig worden betiteld. Het ene
land telt wel meer hoger opgeleiden dan het andere, maar zijn die opleidingen van gelijk
niveau? Met informatie over de functionele geletterdheid van volwassenen die in een
internationaal-vergelijkende studie in twaalf landen is verzameld (het IALS-project), zijn de
gegevens over het opleidingsniveau enigszins te nuanceren.23 In figuur 12.5 is de score weer-
gegeven op de zogeheten documentenschaal (het kunnen omgaan met formulieren, gebruiks-
aanwijzingen, dienstregelingen enzovoort) van de in het onderzoek betrokken EU-landen plus
de Verenigde Staten en Canada. Ondanks het hoge opleidingsniveau van de bevolking van de
Verenigde Staten en Canada, blijft het niveau van functionele geletterdheid er achter bij dat in
EU-landen als Zweden, Nederland en Duitsland.
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Figuur 12.5 Functionele geletterdheida van 16-64-jarigen in een aantal EU-landen en de Verenigde Staten en Canada, 
gemiddeld en naar opleidingsniveau, 1994-1995

a Score op de documentenschaal.

Bron: OECD (1998b)

Kenmerkend voor de Nederlandse volwassenen is niet alleen hun gemiddeld hoge niveau van
functionele geletterdheid – hoewel niet zo hoog als van de Zweden – maar vooral de geringe
verschillen tussen volwassenen; in geen van de dertien onderzochte landen zijn de verschillen
zo gering als in Nederland. Het Nederlandse percentage volwassenen met een hoge score is
niet bijzonder hoog, maar er zijn relatief weinig volwassen met een tekortschietende functionele
geletterdheid (hoewel nog altijd 36%). In de Verenigde Staten en Canada zijn de verschillen in
vaardigheid naar verhouding groot.
Ook op de twee andere schalen uit het onderzoek (de prozaschaal en de schaal voor kwantita-
tieve vaardigheden) scoort Nederland hoog, respectievelijk een tweede en een derde plaats
achter koploper Zweden en Duitsland (Houtkoop 2000)
Kenmerkend voor landen met kleine verschillen tussen volwassenen (Nederland, Duitsland,
Zweden) zijn het geringe verschil tussen lager en hoger opgeleiden en een relatief hoog niveau
van geletterdheid van lager opgeleiden (zie nogmaals figuur 12.5). Dit staat in schril contrast
met de Verenigde Staten waar de score van lager en van middelbaar opgeleiden de laagste zijn
van alle twaalf onderzochte landen en de verschillen tussen opleidingsniveaus het grootst. Ook
de Canadese verdeling kent grote verschillen tussen opleidingsniveaus. Zweedse, Nederlandse
en Duitse lager opgeleiden scoren even goed als of beter dan Amerikaanse middelbaar opge-
leiden. Afgaande op deze scores weten de onderwijsstelsels in de drie genoemde landen meer
dan elders een hoge kwaliteit aan de 'onderkant' te bieden. Opvallend in de Nederlandse ver-
deling is verder het geringe verschil tussen middelbaar en hoger opgeleiden. Dit wijst niet
alleen op een goed niveau van de Nederlandse middelbaar opgeleiden, maar ook op een relatief
zwakke score van de Nederlandse hoger opgeleiden.
Grote verschillen zijn ook kenmerkend voor de inkomensverdeling van de Verenigde Staten en
Canada en zijn het product van een liberaal georiënteerde maatschappelijke ordening
(Wildeboer Schut et al. 2000). Tegen die achtergrond zijn de grote vaardigheidsverschillen in
Noord-Amerika niet onverwacht. 
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12.4.4 Onderwijskansen: mannen en vrouwen, sociale herkomst
Het realiseren van gelijkheid van onderwijskansen is in ons land een centrale doelstelling van
het onderwijsbeleid en in andere Europese landen is dat niet anders. Mede met het oog op
deze doelstelling zijn in een aantal Europese landen categoriale stelsels omgezet in een meer
geïntegreerde vorm van voortgezet onderwijs. Zoals bekend heeft ook in ons land daarover
een discussie gewoed, die uiteindelijk beslecht is met de invoering van de basisvorming: een
gemeenschappelijke inhoud die op verschillende niveaus wordt aangeboden binnen een onder-
wijssysteem met nog altijd categoriale trekken.

Mannen en vrouwen
Naast gelijke kansen voor kinderen van verschillende sociale herkomst, zijn ook gelijke kan-
sen voor mannen en vrouwen een belangrijke doelstelling. Op dit punt is er veel veranderd in
de achterliggende decennia. Weliswaar zijn mannen in vrijwel alle landen van de EU in door-
snee nog steeds hoger opgeleid dan vrouwen, maar overal neemt dat verschil zienderogen af.
In een aantal landen is de achterstand van vrouwen bij de jongste generatie volwassenen
inmiddels omgeslagen in een voorsprong. Dat blijkt uit het aantal universitair geschoolde
mannen en vrouwen, een indicator waarin de achterstand van vrouwen van oudsher het
scherpst tot uiting kwam. In figuur 12.6 is per leeftijdsgroep de verhouding tussen het aantal
universitair gediplomeerde mannen en vrouwen afgebeeld; bij een getalswaarde groter dan één
zijn mannen in de meerderheid.24

Figuur 12.6 De verhoudinga tussen het aantal universitair gediplomeerde mannen en vrouwen in EU-landen naar leeftijd, 1998

a Oddsratio.

Bron: OECD (2000) SCP bewerking

De landen waarin jonge vrouwen een voorsprong hebben genomen op hun mannelijke leeftijd-
genoten zijn opmerkelijk genoeg niet die landen waar de achterstand van vrouwen al onder
oudere volwassenen gering was. Juist in Zuid-Europese landen als Griekenland, Portugal en
Spanje is de vrij forse achterstand onder oudere vrouwen omgeslagen in een voorsprong onder
jonge vrouwen (vergelijk ook Müller en Wolbers 1999 voor het gehele tertiaire onderwijs). Als
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die trend doorzet, is er in feite in deze landen weer sprake van een toenemende ongelijkheid,
maar nu in de vorm van een achterstand van mannen op vrouwen. Mogelijk speelt de hoge
werkloosheid onder Zuid-Europese jongvolwassenen en met name de vrouwen onder hen, een
rol (EC 1997; OECD 1998b). Een geringe kans op een baan kan leiden tot een vlucht in het
onderwijs (Kuhry 1998; Herweijer en Blank 1987).
Nederland is een van de landen waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen al bij de
oudere generatie niet erg groot is, hoewel zeker niet zo gering als in Denemarken en vooral
Zweden. Het laatstgenoemde land springt eruit, zelfs onder 55-64-jarigen is de ongelijkheid
gering. Dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in de Scandinavische landen al onder de
wat oudere volwassenen niet zo groot zijn, heeft te maken met de eerdergenoemde nadruk op
arbeidsparticipatie van zowel mannen als vrouwen in die landen.
Onder Nederlandse jongvolwassenen hebben vrouwen nog wel een geringe achterstand maar
deze zal op korte termijn verdwijnen. Het percentage jonge vrouwen met een voltooide 
hbo-opleiding is al hoger dan het percentage mannen, terwijl de achterstand in het weten-
schappelijk onderwijs binnenkort tot het verleden zal behoren.25

Terwijl verschillen in onderwijsniveau tussen mannen en vrouwen geleidelijk aan zijn ver-
dwenen, of zelfs een in een voorsprong zijn omgeslagen, zijn de verschillen naar sector van de
gevolgde opleiding hardnekkiger. Als gevolg daarvan zijn meisjes en vrouwen nu in het
Nederlandse onderwijs in de meerderheid in de traditionele 'vrouwensectoren' (Herweijer
1999). Nederland is in dat opzicht geen uitzondering. In alle EU-landen hebben vrouwen een
voorkeur voor humaniora (talen, kunst) en medische richtingen, terwijl technische richtingen
en wiskunde en informatica er bij vrouwen bekaaid vanaf komen (EC 1997). Dat neemt niet
weg dat er verschillen zijn tussen landen op het punt van seksespecifieke opleidingsvoorkeuren.
Zo is in Nederland het percentage vrouwen dat een exacte studie volgt nog lager dan in andere
EU-landen (EU: 14% van alle vrouwen in het hoger onderwijs, Nederland 6%, EC 1997: 172).
Dit lage percentage is overigens deels te herleiden tot het feit dat de belangstelling voor exacte
richtingen hoe dan ook vrij gering is in Nederland; met een aandeel studenten in de exacte
richtingen (natuurwetenschappen, wiskunde en informatica, techniek) van 17% is ons land
hekkensluiter in de EU (gemiddeld 27%). Over het geheel gezien is de verdeling van mannen
en vrouwen over studierichtingen in Nederland niet schever dan in andere EU-landen. Omdat
de belangstelling voor exacte richtingen in Nederland naar verhouding gering is, weegt het
achterblijvende percentage vrouwen in die richtingen niet al te sterk mee in de scheefheid van
de totale verdeling.26

Sociale herkomst
Ongelijke onderwijskansen tussen leerlingen van verschillende sociale herkomst manifesteren
zich aanvankelijk in de vorm van verschillen in prestatieniveau binnen het gemeenschappelijke
onderwijs. Daarna, als differentiatie tussen schoolsoorten zijn intrede doet, ontstaan verschil-
len in deelname aan diverse vormen van onderwijs. Kinderen van hoogopgeleide ouders kie-
zen vaker voor hogere vormen van voortgezet onderwijs en stromen meer door naar het ter-
tiair onderwijs. Telkens als kinderen voor keuzen staan in het onderwijssysteem – wel of niet
verder studeren, kiezen voor een vervolgopleiding van een lager of een hoger niveau – treden
er verschillen op tussen de verschillende sociale milieus. In het laatste fase van de schoolloop-
baan – het hoger onderwijs – manifesteert zich de geaccumuleerde ongelijkheid van alle voor-
afgaande stappen. De ongelijkheid zal dus maximaal zijn in het hoger onderwijs, ook al speelt
het milieu van herkomst bij de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs nog
maar een geringe rol, in ieder geval in Nederland (SCP 1998; De Jong et al. 1998).
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Tabel 12.6 geeft een indicatie van de ongelijkheid van kansen in een aantal EU-landen en
daarbuiten. Het gaat om de kans op een hoger onderwijsdiploma indien de ouders zelf ook
hoger onderwijs hebben afgerond, in vergelijking met diezelfde kans voor iemand met lager
opgeleide ouders. De oddsratio is berekend, een maatstaf voor de verhouding tussen de kansen
van de twee genoemde groepen.27

Tabel 12.6 Volwassenen (16-64 jaar) met een hoger onderwijsdiploma naar opleidingsniveau van de ouders, 1995 
(in procenten en oddsratio)

ouders ouders rangordening
laagopgeleid hoogopgeleid oddsratio oddsratio

Nederland 13 43 5,1 6

België (Vlaanderen) 15 50 5,5 7
Duitsland 16 38 3,3 3
Ierland 12 57 9,9 10
Verenigd Koninkrijk 17 47 4,5 5
Zwitserland 9 38 6,3 8
Zweden 19 40 2,9 2

Verenigde Staten 20 64 7,3 9
Canada 24 57 4,3 4
Australië 20 40 2,6 1
Bron: OECD (1998b) 

In alle landen is de kans om een hoger onderwijsdiploma te behalen aanzienlijk groter indien
de ouders ook reeds een hogere opleiding hadden afgerond. Binnen de EU zijn Zweden en
Duitsland de landen met de geringste ongelijkheid, daarna volgen het Verenigd Koninkrijk,
Nederland en België. Buiten Europa valt het verschil tussen de VS en Australië op.

Tabel 12.6 maakt geen onderscheid naar leeftijd. Dat roept de vraag op of er sprake is van een
dalende tendens: is de ongelijkheid onder jonge volwassenen afgenomen ten opzichte van hun
oudere voorgangers? Volgens de gegevens uit hetzelfde onderzoek als waar tabel 12.6 op is
gebaseerd, is dat binnen Europa het geval in Nederland, België en Zwitserland. In Zweden,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is dat niet gebeurd, maar is de ongelijkheid onder de
oudere volwassen reeds lager (OECD 1998b).
De Zuid-Europese landen ontbreken in tabel 12.6. Informatie over de deelname aan het hoger
onderwijs geeft aan dat de ongelijkheid in die landen groter is dan in Scandinavië en West- en
Midden-Europa (EC 1997).

De voorgaande gegevens hebben alleen betrekking op het hoger onderwijs. Bredere vergelij-
kingen waarbij ook andere onderwijsniveaus zijn betrokken en die een langere termijn bestrij-
ken, zijn gemaakt in de studies van Shavit en Blossfeld (1993) en van Rijken (1999). In Shavit
en Blossfeld (1993) wordt in navolging van Mare (1981) onderscheid gemaakt tussen onge-
lijkheid bij opeenvolgende overgangen in het onderwijs en ongelijkheid in termen van het
behaalde eindniveau. Van de landen betrokken in de studie van Shavit en Blossfeld (1993)
vertonen alleen Nederland en Zweden een tendens tot afnemende ongelijkheid, zowel in ter-
men van behaald eindniveau als bij de overgangen binnen het secundair onderwijs. In andere
EU-landen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië) en ook in Zwitserland en de Verenigde
Staten was die trend niet zichtbaar. 
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In de studie van Rijken (1999) naar ongelijke kansen onder volwassenen geboren tussen 1900
en 1970 in twaalf landen komen Nederland en Zweden naar voren als de EU-landen met de
geringste ongelijkheid over de gehele linie van overgangen in het onderwijs. In andere EU-
landen (Duitsland, Frankrijk, Italië) en ook in de Verenigde Staten is de ongelijkheid groter.28

In Australië en Canada is zij echter geringer dan in Nederland en Zweden. 
Dat Nederland en Zweden naar voren komen als landen met een relatief geringe kansen-
ongelijkheid, wijst erop dat de vormgeving van het onderwijsstelsel niet van doorslaggevende
betekenis is voor de gelijkheid van kansen. Zweden kent geïntegreerd onderwijs voor kinderen
van zes tot zestien jaar, terwijl in Nederland op het twaalfde à dertiende jaar een keuze wordt
gemaakt tussen vervolgonderwijs van verschillend niveau.
Volgens de analyse van Rijken (1999) zijn onderwijsstelsels waarin de overgang naar het
hoger secundair en naar het tertiair onderwijs op relatief hoge leeftijd wordt gemaakt, zelfs
ongunstig voor de kansengelijkheid. Een mogelijke verklaring is dat het leerlingen uit lagere
milieus in dat geval eerder zal ontbreken aan de lange adem om de schoolloopbaan nog verder
door te zetten. Uitstel van bepaalde keuzemomenten tot een hogere leeftijd is dus volgens dit
resultaat niet gunstig voor gelijke kansen; als de keuze te lang wordt uitgesteld, houden jonge-
ren uit lagere milieus het voor gezien.

12.4.5 Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt de laatste jaren vaak genoemd als een van de manieren om de
hardnekkige onderwijsachterstanden van allochtone leerlingen aan te pakken. In veel landen
van de EU vangt het primair onderwijs aan rond het zesde of soms zevende jaar, gelijktijdig
met de leerplicht. Voorafgaand daaraan zijn er veelal schoolse voorzieningen of in ieder geval
voorzieningen met een educatieve inslag voor jongere kinderen, naast de kinderopvang die in
crèches wordt geboden (zie ook hoofdstuk 6 van dit rapport). Ook Nederland kende tot het
midden van de jaren tachtig in de vorm van de kleuterschool een schoolse voorziening vooraf-
gaand aan het lager onderwijs dat op het zesde jaar van start ging. Met de integratie van het
kleuter- en het lager onderwijs in het basisonderwijs is een situatie ontstaan die afwijkt van die
in veel andere Europese landen. Er is er niet langer meer een aparte schoolse voorziening
voorafgaand aan het primair onderwijs. In plaats daarvan vangt het basisonderwijs reeds aan
op de vroege leeftijd van vier jaar, terwijl ook de leerplicht (vijf jaar) vroeg aanvangt in ver-
gelijking met andere landen.
De schoolse voorzieningen voorafgaand aan het primair onderwijs die in de andere landen zijn
te vinden, starten echter op jongere leeftijd dan het Nederlandse basisonderwijs. In veel landen
maken kinderen dan ook al op vroegere leeftijd dan in Nederland – op de leeftijd van drie jaar
of nog eerder – kennis met school dan wel met voorzieningen met een educatief karakter. In
landen waar de voorziening voor jonge kinderen een school is, is de deelname op driejarige
leeftijd in het algemeen hoger dan in landen waar er aanbod is van niet-schoolse voorzieningen
met een educatieve inslag. Die laatste worden aangetroffen in Scandinavië en in Duitsland en
Oostenrijk. In Zweden, Finland en ook in Noorwegen is het vroegschoolse aanbod geïnte-
greerd in de kinderopvang. Dit aanbod start op jonge leeftijd en loopt door tot het zevende
jaar, de leeftijd waarop ook de leerplicht aanvangt. In deze landen neemt de deelname geleide-
lijk toe, terwijl in landen als Frankrijk en België de deelname aan de 'école maternelle' al op
het derde jaar zeer hoog is. 
De Scandinavische variant heeft te maken met de doelstelling van hoge arbeidsparticipatie van
vrouwen die in deze landen van oudsher wordt nagestreefd.
Tabel 12.7 geeft een overzicht van de aard en het gebruik van schoolse voorzieningen vooraf-
gaand aan het primair onderwijs. Door het ontbreken van een schools aanbod voor driejarigen
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is het aantal jaren dat Nederlandse kinderen tot hun zesde jaar in scholen of voorzieningen
met een educatieve inslag verblijven, niet hoog. België en Frankrijk zijn koplopers, terwijl ook
de Italiaanse en Spaanse jeugd in doorsnee meer onderwijsjaren achter de rug hebben dan de
Nederlandse kinderen. Het Scandinavische model met zijn integratie van kinderopvang en
vroegschoolse voorzieningen gaat in Zweden en Finland gepaard met een gemiddeld kortere
verblijfsduur. Het gebruik start er vroeger maar is minder massaal. 

Tabel 12.7 Aard en gebruik van vroegschoolse voorzieningen, 1996/'97 (in procenten)
niet- aantal jaren voor 

schools schoolsa 3 jaar 4 jaar 5 jaar het zesde jaar
Nederland x 0 99 99 1,98

België x 99 100 99 2,98
Duitsland x 58 81 84 2,23
Frankrijk x 100 100 100 3,00
Ierland x 4 53 99 1,56
Oostenrijk x 32 73 92 1,96
Verenigd Koninkrijk x 48 94 99 2,41

Denemarken x 63 80 87 2,30
Finland x 32 36 41 1,09
Zweden x 59 63 68 1,91

Griekenland x 13 56 59 1,28
Italië x 91 93 97 2,81
Portugal x x 39 55 70 1,63
Spanje x 67 99 100 2,66

EU 50 77 84 2,13
a Niet-schoolse voorzieningen met een educatieve inslag (het personeel heeft een onderwijskundige opleiding).

Bron: EC (2000) SCP bewerking 

Betekent de late start van Nederlandse kinderen dat zij uiteindelijk minder uren onderwijs
hebben gehad als ze aan het einde van het basisonderwijs zijn aangeland? Waarschijnlijk niet
of nauwelijks. Tegenover de kortere verblijfsduur van Nederlandse kinderen tot het zesde jaar
– een vol jaar minder dan in België en Frankrijk – staat het hoge aantal jaarlijkse lesuren in
het basisonderwijs. Zevenjarigen krijgen in Nederland jaarlijks 880 lesuren tegenover gemid-
deld 725 in de EU, Nederlandse tienjarigen 1.000 uur tegenover 802 gemiddeld in de EU. Het
Nederlandse kind loopt zijn achterstand in onderwijstijd op de Belgische en Franse leeftijd-
genoten, opgelopen vóór het zesde jaar, daarmee een heel eind in.
Gerekend van groep drie tot en met groep zeven (de Franse leeftijdgenoten van de leerlingen
in groep acht van het Nederlandse basisonderwijs zijn al vertrokken naar het voortgezet onder-
wijs) krijgen Nederlandse kinderen ruim 450 uur meer les dan Belgische en Franse kinderen.
Overigens maken de kinderen ook in België en Frankrijk relatief veel uren per jaar. In verge-
lijking met landen als Duitsland, Oostenrijk, Denemarken waar de leerlingen relatief weinig
uren per jaar maken, bouwt de Nederlandse leerling in de loop van de basisschool een behoor-
lijke voorsprong in uren op.
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Deze vergelijking is alleen kwantitatief. Naast de kwantiteit is uiteraard ook de kwaliteit van
de lesuren van belang. Onduidelijk is of een lesuur op pakweg tienjarige leeftijd evenveel
impact heeft als op driejarige leeftijd. 

12.4.6 De uitgaven voor onderwijs
Onderwijs wordt in alle landen erkend als een voorziening die een belangrijke bijdrage levert
aan de economische ontwikkeling en aan het welzijn. Het belang van een goedopgeleide
bevolking wordt overal erkend. In alle landen worden dan ook aanzienlijke bedragen aan
onderwijs uitgegeven, grotendeels afkomstig uit publieke middelen. Het niveau van die uitgaven
verschilt evenwel. Een maatstaf voor dat niveau zijn de onderwijsuitgaven uitgedrukt als per-
centage van het bruto binnenlands product (BBP). Deze maatstaf geeft aan welk deel van de
geproduceerde welvaart voor het onderwijs wordt bestemd. 
Binnen de Europese Unie loopt dat percentage behoorlijk uiteen, zoals af te lezen is in figuur
12.7. De hoogte van staven in het diagram komt overeen met het door OESO gepubliceerde
totale percentage van uitgaven aan onderwijsinstellingen plus uitgaven voor studiefinanciering,
met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk waarvoor de OESO geen totaalpercentage 
presenteert.
In de Scandinavische landen wordt het meest uitgegeven aan onderwijs (ook het niet bij de
EU aangesloten Noorwegen kent hoge onderwijsuitgaven). Nederland behoort samen met
Italië en Griekenland tot de landen die een relatief klein deel van het BBP aan onderwijs uit-
geven. De overige landen nemen een tussenpositie in. Met een niveau van 5,1% van het BBP
blijven de Nederlandse uitgaven ongeveer 1% van het BBP achter bij het EU-gemiddelde
(6,1%) en 2 tot 3% van het BBP op de Scandinavische landen. Van de landen waarvoor de
OECD een totaalpercentage kon berekenen, zijn er maar twee met een lager percentage dan
Nederland (Italië en Griekenland). Op de ranglijst van uitgaven voor onderwijsinstellingen (dus
exclusief subsidies levensonderhoud studenten) neemt Nederland zelfs de laatste plaats in.

Figuur 12.7 Uitgavena aan onderwijs in de Europese Unie, 1997 (in procenten van het bruto binnenlands product)

a Publieke en private uitgaven aan onderwijsinstellingen en publieke subsidies voor het levensonderhoud van studenten.

Bron: OECD (2000)
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Kijkt men naar alleen de uitgaven uit publieke middelen, dan is de Nederlandse achterstand op
het EU-gemiddelde iets geringer (0,7% van het BBP) en schuift Nederland op in de rangorde-
ning. Het laat behalve Italië en Griekenland ook Spanje en Duitsland achter zich. De private
financiering van onderwijsinstellingen is in Nederland van weinig belang, met name in ver-
gelijking met Duitsland waar op een totaal van 5,9% van het BBP 1,2% uit de private sector
afkomstig is. Dit heeft te maken met de rol van het Duitse bedrijfsleven dat een belangrijk
aandeel heeft in het beroepsonderwijs en daar ook financieel aan bijdraagt. In Griekenland is
het aandeel private financiering eveneens groot. Het land kent net als het Verenigd Koninkrijk
een relatief groot aanbod van privaat gefinancierd onderwijs. Gegevens over de private uitgaven
in het Verenigd Koninkrijk ontbreken.

Factoren die mede van invloed zijn op de hoogte van de onderwijsuitgaven, zijn de omvang
van de jeugdige bevolking en de graad van onderwijsdeelname. Een land met weinig jongeren
kan met geringere onderwijsuitgaven volstaan. Verschillen in demografische opbouw kunnen
dus een zekere rechtvaardiging bieden voor verschillen in onderwijsuitgaven. Daarnaast zal er
een relatie zijn met het niveau van onderwijsdeelname: hoe hoger de participatie, hoe hoger de
uitgaven. Wel is de vraag wat oorzaak en wat gevolg is; zijn de uitgaven laag omdat de
belangstelling voor onderwijs gering is, of is de belangstelling gering omdat er weinig geld
voor onderwijs wordt uitgetrokken?
De OESO heeft nagegaan wat de consequenties voor de onderwijsuitgaven zouden zijn indien
de aangesloten landen een gelijk percentage jongeren en een gelijke onderwijsdeelname zou-
den kennen (OECD 2000: 48). De conclusie van die exercitie is dat verschillen in bevolkings-
opbouw geen afdoende verklaring bieden voor de verschillen in onderwijsuitgaven tussen de
EU-landen. In een aantal landen die reeds gemiddeld of meer dan gemiddeld uitgeven, zouden
de uitgaven nog eens met 0,6 à 0,8% van het BBP toenemen als het aantal jongeren gelijk zou
zijn aan het OESO-gemiddelde (Denemarken, Duitsland, Spanje, Oostenrijk). Voor Nederland
wordt in dat geval slechts een bescheiden toename van 0,3% becijferd. In het licht van ver-
schillen in demografische opbouw blijft het Nederlandse uitgavenniveau nog verder achter bij
een aantal andere landen. Alleen het lage Italiaanse niveau heeft te maken met de demografie
van het land (de genoemde simulatie levert een stijging van 1,1% van het BBP op voor Italië). 
In een aantal EU-landen met een hoog uitgavenniveau is de onderwijsdeelname eveneens
hoog, terwijl in een aantal landen met lagere uitgaven ook de deelname iets achterblijft.
Nederland is echter een uitzondering op dat patroon: ondanks het lage niveau van de uitgaven
is de deelname redelijk hoog. Het relatief lage Nederlandse uitgavenniveau, uitgedrukt als 
percentage van het BBP, heeft dus evenmin te maken met een geringere deelname aan het
onderwijs.

Bij een stijgende welvaart is een geringer percentage van het BBP nodig om een bepaald
niveau van financiële toerusting te handhaven. Dit laatste is van toepassing op de ontwikkeling
van de Nederlandse onderwijsuitgaven in de achterliggende jaren. Gerekend in constante 
prijzen namen de uitgaven tussen 1990 en 1997 met 3% toe en de uitgaven per leerling bleven
daarmee min of meer op peil (Hansma 1999).28 Volgens de relatieve maatstaf is er evenwel
sprake van een dalende lijn; in 1990 bedroegen de onderwijsuitgaven nog 6,0% van het BBP,
in 1997 nog maar 5,2% (CBS 1999a; Hansma 1999). De financiële toerusting van het
Nederlandse onderwijs is dus achtergebleven bij de economische groei, maar is in absolute zin
niet echt verslechterd. De relatief hoge economische groei in Nederland in de jaren negentig
(vergelijk hoofdstuk 2) heeft een daling van het aandeel van de onderwijsuitgaven in het BBP
mogelijk gemaakt zonder het absolute niveau van bekostiging aan te tasten. Overigens is vol-
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gens voorlopige cijfers over 1998 het percentage van het BBP dat aan onderwijs wordt besteed
in dat jaar niet verder afgenomen. Het CBS becijfert een toename met 0,1% van het BBP ten
opzichte van 1997 (Hansma 2000). Het Deense voorbeeld laat zien dat elders een andere
afweging is gemaakt: ondanks de eveneens hoge economische groei in Denemarken is het
aandeel van de onderwijsuitgaven in het BBP er toegenomen, net als in veel andere EU-landen
(OECD 2000: 54).
Ook binnen Nederlandse rijksuitgaven is de prioriteit van onderwijs gedaald; het aandeel van
de rijksuitgaven voor onderwijs in de totale rijksuitgaven liep terug van 15,4% in 1985 naar
14,6% in 1990 en 13,1% in 1995.

Volgens een absolute maatstaf – de uitgaven per leerling/student – zijn de Nederlandse onder-
wijsuitgaven internationaal gezien aan de lage kant. Vooral het primair onderwijs wordt in
Nederland karig bedeeld; de uitgaven per leerling zijn 18% lager dan het EU-gemiddelde. In
landen als Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Italië wordt anderhalf tot bijna twee keer
zoveel per leerling uitgegeven als in Nederland. In het secundair onderwijs is de achterstand
van Nederland op het EU-gemiddelde geringer, 9%(OECD 2000: 94).
De geringe inzet van personeel is een belangrijke oorzaak voor de lage uitgaven. Met één leer-
kracht per 17,8 leerlingen in het primair onderwijs en één leerkracht per 18,5 leerlingen in het
voortgezet onderwijs bleef de Nederlandse personeelsinzet in 1998 achter bij het EU-gemid-
delde van 16,4 leerlingen per leerkracht in het primair onderwijs en 13,6 in het voortgezet
onderwijs. In het Nederlandse primair onderwijs is de inzet van personeel de laatste jaren 
toegenomen en is het aantal leerlingen per leerkracht nu lager dan in het Duitse, Franse en
Engelse primair onderwijs. De lage personeelsinzet in het Nederlandse secundair onderwijs is
daarentegen uniek binnen de EU; in geen enkel EU-land wordt in het secundair onderwijs
minder personeel per leerling ingezet dan in Nederland. In landen met hoge uitgaven per leer-
ling, wordt in het primair onderwijs één leerkracht per 11 à 13 leerlingen ingezet (Zweden,
Denemarken, Oostenrijk, Italië) en in het voortgezet onderwijs één leerkracht per 10 à 11 leer-
lingen (Denemarken, Italië, Oostenrijk) (OECD 2000: 119). 
Tegenover lage uitgaven per leerling in het Nederlandse primair en secundair onderwijs, lijken
hogere uitgaven per student in het hoger onderwijs te staan. De Nederlandse uitgaven per stu-
dent hoger onderwijs liggen een kwart boven het EU-gemiddelde en behoren samen met die in
Duitsland, Oostenrijk en koploper Zweden tot de hoogste in de EU. Uitgaven voor weten-
schappelijk onderzoek verricht aan instellingen voor hoger onderwijs zijn echter in principe
inbegrepen in de door de OECD gerapporteerde bedragen. Omdat de hoeveelheid onderzoek
die binnen het hoger onderwijs wordt verricht, kan verschillen tussen landen, zijn de uitgaven
per student lastig te vergelijken en zijn al te stellige conclusies moeilijk te trekken. Volgens
een vergelijking van het Center for higher education policy studies (CHEPS) zijn de
Nederlandse uitgaven per student na aftrek van de uitgaven voor onderzoek niet veel hoger
dan in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Kaiser et al.1999b). Onduidelijk is
hoe groot de invloed van de aftrek van onderzoeksuitgaven op de uitgaven per student in
andere landen van de EU is.

Al met al koppelt Nederland een sobere bekostiging van het primair en secundair onderwijs aan
een royalere bekostiging van het hoger onderwijs en legt het, nog altijd meer dan andere lan-
den, een financiële prioriteit bij het hoger onderwijs. Dit ondanks het feit dat de uitgaven per
student in het hoger onderwijs sinds het begin van de jaren tachtig sterk zijn verlaagd (SCP
1998). Met de extra middelen die de laatste jaren in het primair onderwijs worden uitgetrokken
voor groepsverkleining in de onderbouw, zal de achterstand op het EU-gemiddelde wellicht ten
dele worden ingelopen.
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Heeft de kwaliteit van het primair en secundair onderwijs in Nederland te lijden onder het
bekostigingsniveau? Het zal duidelijk zijn dat een vergelijking van de kwaliteit van het onder-
wijs in verschillende landen moeilijk is. De uitkomsten van internationaal vergelijkend onder-
zoek naar de wiskundige vaardigheid en de kennis van natuurwetenschappen van kinderen in
de basisschoolleeftijd en kort daarna (het IEA/TIMSS project) geven enige indicatie van de
resultaten die worden geboekt. De Nederlandse kinderen komen daarbij redelijk goed voor de
dag, hoewel niet zo goed als de Japanse en Koreaanse jongeren.29 Op ongeveer dertienjarige
leeftijd scoort binnen de EU de Vlaamse jeugd het best op het onderdeel wiskunde, gevolgd
door de Nederlandse, Oostenrijkse en Franse kinderen. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Denemarken liggen de prestaties op een wat lager peil, terwijl de Zuid-Europese
landen de hekkensluiters zijn (OECD 1998b: 312). De score van Nederlandse jongeren op het
onderdeel natuurwetenschappen behoort eveneens tot de hoogste binnen de EU (OECD 1997:
284). De vergelijking mag beperkt zijn, zij valt niet slecht uit voor het Nederlandse onderwijs.
Het lijkt erop dat de bescheiden inzet van middelen niet heeft geleid tot internationaal gezien
achterblijvende prestaties van Nederlandse kinderen. 

Wel kan men zich afvragen wat een en ander betekent voor de belasting van de leerkrachten.
Hoewel factoren als de heterogeniteit van groepen of de aanwezigheid van kinderen met leer-
of gedragsproblemen waarschijnlijk van meer invloed zijn, kan het moeten lesgeven aan grote
groepen bijdragen aan de ervaren belasting. In dit verband is ook te wijzen op het hoge aantal
lesuren dat jaarlijks verzorgd moet worden door de Nederlandse leraren. Waar in de EU
gemiddeld 789 lesuren in het primair onderwijs en 668 en 633 in het lager en hoger secundair
onderwijs moeten worden gegeven, is dat in Nederland respectievelijk 975, 910 en 910 uur
(OECD 2000), meer dan in enig ander EU-land. Sinds de invoering van de 36-urige werkweek
en het terugbrengen van het aantal lessen van 28 naar 26 uur in het voortgezet onderwijs is de
situatie wel verbeterd.

12.4.7 Conclusie: de positie van het Nederlandse onderwijs in de EU 
Deze paragraaf biedt een overzicht van een aantal kenmerken van onderwijsstelsels (structuur,
bestuurlijke inrichting) in de EU en een vergelijking van enkele inputs (uitgaven) en outputs
van de stelsels (deelname, opleidingsniveau, functionele geletterdheid, ongelijke kansen). Hoe
is nu de positie van Nederland te midden van de andere EU-landen?
Op het punt van de structuur van het stelsel behoort Nederland samen met Duitsland en
Oostenrijk (en niet-EU-land Zwitserland) tot de groep van landen die zich kenmerken door
een vroege selectie van de leerlingen in het voortgezet onderwijs, een sterk ontwikkeld
beroepsonderwijs en een binair stelsel van hoger onderwijs. Deze vormgeving past bij het 
corporatistische type verzorgingsstaat met zijn nadruk op beroepsgroepen en de daarbijhorende
statusverschillen. De tendensen tot integratie (brugperiode, basisvorming) en de ruime over-
stapmogelijkheden binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn afwijkingen van de 
ideaaltypische omschrijving. 
In bestuurlijk opzicht kenmerkt het Nederlandse onderwijs zich door een hoge mate van auto-
nomie voor de scholen. De grote rol van het privé-initiatief (het bijzonder onderwijs) is tame-
lijk uniek in Europa. De rol van de lokale overheid is, zeker tot voor kort, vrij beperkt. Deze
bestuurlijke kenmerken zijn niet het resultaat van een liberale traditie zoals in het Verenigd
Koninkrijk, maar zijn de uitkomst van de schoolstrijd die aan het begin van de twintigste eeuw
werd beslecht.
Hoe brengt het Nederlandse stelsel het er van af? De onderwijsdeelname is hoger dan het EU-
gemiddelde. Dit is niet zozeer een gevolg van de deelname aan het hoger onderwijs, maar van
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de hoge deelname in de voorafgaande fase. De toename van de onderwijsdeelname is in
Nederland in de jaren negentig geringer geweest dan in veel andere landen. Ook bij het oplei-
dingsniveau van de bevolking is een dergelijk patroon zichtbaar. De Nederlandse volwassenen
zijn redelijk hoogopgeleid, maar in een aantal andere landen neemt het opleidingsniveau sneller
toe (België, Frankrijk, Zuid-Europa). Vroegere achterblijvers lopen hun achterstand in.
De ruime beschikbaarheid van opleidingsmogelijkheden in het beroepsonderwijs op het mid-
delbare niveau heeft in landen als Duitsland, Oostenrijk en in minder mate ook in Nederland
een matigende invloed gehad op de toestroom naar het hoger onderwijs.
Op het gebied van functionele geletterdheid scoren de Nederlandse volwassenen vrij goed,
alleen de Zweedse komen beter voor de dag. Kenmerkend voor de Nederlandse bevolking zijn
verder de relatief geringe verschillen in vaardigheid tussen volwassenen en de niet al te grote
vaardigheidsverschillen tussen verschillende opleidingsniveaus.
De achterstand van vrouwen op mannen is in Nederland (nog net) niet omgeslagen in een
voorsprong, in tegenstelling tot de situatie in een aantal andere (Zuid-)Europese landen. Op
het gebied van gelijke kansen naar milieu van herkomst is het niet eenvoudig om de stand op
te maken. Afgemeten aan de kans op het behalen van een hoger onderwijsdiploma is de gelijk-
heid van kansen in Nederland niet groter dan in andere EU-landen. Studies naar ontwikkelingen
over de lange termijn en over de hele linie van het onderwijs lijken te wijzen op een relatief
grote gelijkheid van kansen in Nederland en Zweden. 

De Nederlandse uitgaven voor onderwijs zijn van een betrekkelijk laag niveau. De investerin-
gen in het Nederlandse onderwijs hebben in de jaren negentig geen gelijke tred gehouden met
de economische groei, dit in tegenstelling tot veel andere EU-landen. Een steeds geringer deel
van de Nederlandse welvaart wordt geïnvesteerd in onderwijs. De demografische opbouw en
het niveau van de deelname bieden geen verklaring voor het internationaal gezien, bescheiden
niveau van bekostiging. Zowel in het Nederlandse primair als secundair onderwijs wordt rela-
tief weinig geld en menskracht per leerling geïnvesteerd. Niettemin komt de Nederlandse
jeugd goed voor de dag bij internationaal-vergelijkend onderzoek naar vaardigheden.

12.4.8 Internationalisering van het onderwijs
De Nederlandse samenleving ondergaat in toenemende mate de invloed van ontwikkelingen in
het buitenland, niet alleen vanuit Europa, maar ook vanuit landen buiten Europa. Als gevolg
van de onstuimige ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is de wereld
in economisch opzicht inmiddels één grote markt geworden. In cultureel opzicht is aan de ene
kant sprake van vervaging van scheidslijnen en van een snelle verspreiding van het moderne
westerse cultuurgoed, maar wordt aan de andere kant de culturele verscheidenheid in de
wereld steeds zichtbaarder. 
Via internationalisering van het onderwijs wordt in de eerste plaats geprobeerd bij te dragen
aan de vorming van jongeren en volwassenen tot Europese en mondiale burgers. Dat gebeurt
door middel van aanpassing van lesprogramma's, door uitwisselingsprogramma's voor leerlin-
gen, studenten en docenten, door internationale erkenning en vergelijkbaarheid van diploma's
en graden, en door te leren van ervaringen in andere onderwijsstelsels. 
Een tweede doel van de internationalisering van het onderwijs is het leveren van een bijdrage
aan de internationale concurrentiepositie van Nederland en het versterken van het beeld van
Nederland als kennisland. Dat gebeurt onder andere door het opleiden van buitenlandse stu-
denten in Nederland (onderwijs als exportmiddel). 
Sinds 1988 zijn er verschillende nota's en actieplannen over internationalisering van het onder-
wijs verschenen.30 Bij drie onderwerpen uit de meest recente nota Kennis: geven en nemen.
Internationalisering van het onderwijs in Nederland wordt kort stilgestaan (OCenW 1999d). 
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Leren van en over elkaar
Uit de hiervoor gepresenteerde gegevens kan worden afgeleid dat de prestaties van het
Nederlandse onderwijs vergeleken met die in de rest van Europa en de VS gemiddeld tot goed
te noemen zijn. Duidelijk werd ook dat ons onderwijsbestel een gemengd karakter heeft met
sociaal-democratische elementen, maar ook met uitgesproken corporatistische en meer liberale
kenmerken.
In de afgelopen decennia zijn er diverse beleidsinnovaties ontleend aan buitenlandse voorbeel-
den. In de jaren zeventig was Zweden een voorbeeldland. Voorstellen voor een geïntegreerde
vorm van voortgezet onderwijs (middenschool) en een omvangrijk stelsel van tweedekans- en
tweedewegonderwijs waren aan goede praktijken in dat land ontleend. Tijdens de conjuncturele
crisis in het begin van de jaren tachtig werd met enige afgunst gekeken naar het duale stelsel
van beroepsopleidingen in Duitsland. Uit die tijd stammen pogingen om het leerlingwezen
nieuw leven in te blazen. In de jaren negentig werd de blik gaandeweg meer naar de
Angelsaksische landen gewend. Recente impulsen voor meer marktwerking in het onderwijs
vinden daar hun oorsprong. Het Verenigd Koninkrijk ging ons voor in het streven naar een
verhoging van de onderwijsstandaarden en een meer competitieve marktachtige omgeving
voor scholen (nationaal curriculum, 'performance tables'; Karsten et al. 1999). De regionale
opleidingen centra zijn regelrecht ontleend aan het model van de Amerikaanse 'community
colleges'.
Een internationale vergelijking van de stand van zaken op het gebied van marktwerking in het
hoger onderwijs leert dat marktwerking weliswaar in een aantal Europese landen hoog op de
agenda staat, maar dat de wijze waarop er invulling aan wordt gegeven, sterk wordt gekleurd
door nationale beleidsdoelstellingen (Kaiser et al. 1999b). 
Leren over elkaar vindt plaats door middel van inhoudelijke aanpassingen in de lesprogramma's,
bijvoorbeeld bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, en via de verplichting meer
moderne vreemde talen in het eindexamenpakket op te nemen. Voor allochtone leerlingen of
leerlingen met een uitgesproken bèta-aanleg betekent dat wel een aanmerkelijke verzwaring
van het onderwijsprogramma. Uitwisselingsprogramma's kunnen eveneens bijdragen aan de
taalvaardigheid en aan het begrip voor andere leefwijzen en culturen. In 1998 gingen ruim
15.000 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs voor een studiebezoek of in het kader
van een uitwisseling naar het buitenland; vanuit het secundair beroepsonderwijs gingen bijna
3.000 studenten voor een uitwisseling of stage naar het buitenland (Bison 1999). De moderne
informatie- en communicatietechnologie biedt de mogelijkheid de internationale contacten van
onderwijsinstellingen, scholieren en studenten verder te intensiveren. 

Internationale samenwerking en mobiliteit
Het hoger onderwijs loopt duidelijk voorop bij de samenwerking op onderwijsgebied in
Europa. Tot het midden van de jaren tachtig had de Europese Economische Gemeenschap nau-
welijks aandacht voor onderwijs. Het eerste onderwijsactieprogramma COMETT zag het licht
in 1986. Dit programma wilde de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en
het bedrijfsleven op het gebied van nieuwe technologieën bevorderen. In 1987 volgde het
ERASMUS-programma dat door middel van een systeem van beurzen voor studenten het stu-
deren in het buitenland wil stimuleren. Daarnaast werd een 'European credit transfer system'
voor het meten van studielast en het overdragen van studieresultaten ontwikkeld. 
Met de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1993 brak een nieuwe fase in het
Europese onderwijsbeleid aan. Vanaf die tijd maakt niet alleen beroepsopleiding (artikel 127),
maar ook onderwijs (artikel 126) deel uit van de bevoegdheden van de Europese Unie. Daarbij
geldt wel het subsidiariteitsprincipe. Lidstaten blijven verantwoordelijk voor de structuur en
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organisatie van hun respectievelijke onderwijssystemen. Bestaande programma's werden
voortgezet en versterkt en nieuwe programma's toegevoegd. De invloed van het onderwijs-
beleid van de EU op de lidstaten verloopt vooral indirect, via participatie aan de verschillende
onderwijsprogramma's en via de onderwijsinstellingen zelf. Van directe inmenging in het
beleid van de nationale staten is nauwelijks sprake. Binnen het hoger onderwijs groeien de
structuren geleidelijk aan naar elkaar toe waarmee het streven naar één Europese hoger onder-
wijsruimte geleidelijk aan vorm krijgt (Verhoeven en De Wit 1999). 
Voortbouwend op de zogenoemde Sorbonne verklaring (mei 1998) waarin de EU-lidstaten en
andere Europese landen werden opgeroepen te komen tot een 'verdere harmonisatie van de
architectuur van hogeronderwijssystemen in Europa', werd in juni 1999 door de ministers van
29 Europese landen de Bologna verklaring ondertekend. De komende jaren zal worden
gestreefd naar onderling vergelijkbare graden in het hoger onderwijs, waarbij rekening wordt
gehouden met de diversiteit binnen Europa. De verklaring komt er in essentie op neer dat het
hoger onderwijssysteem in ieder land gebaseerd zal zijn op twee cycli: 'undergraduate' 
(leidend tot de 'bachelor'graad) en 'graduate' ('master'graad). De vergelijkbaarheid van de
opleidingen zal niet worden afgemeten aan de duur van de opleiding maar aan het behaalde
niveau. De ministers spraken zich in Bologna ook uit voor meer samenwerking op het gebied
van kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling (OCenW 1999b). In de toekomst zullen hbo-
afgestudeerden zich 'bachelor' kunnen noemen en wo-gediplomeerden 'master'. Voor
Nederland betekent dat dat universitaire studies zullen worden opgeknipt in een driejarige
'bachelor'-fase en een een- of tweejarige 'master'-fase. De twee 'bachelor'-graden (hbo en 
universitair) zullen gelijkwaardig, maar niet hetzelfde zijn. De hbo-'bachelor' zal niet auto-
matisch kunnen doorstromen naar de universitaire 'master'-opleidingen. Voor de universitaire
'bachelors' staat overigens ook niet vast dat ze automatisch kunnen doorstromen. Sommige
universiteiten zullen hun 'master'-studenten wellicht willen selecteren.
Inmiddels is de strijd over de toekomstige inrichting van het hoger onderwijs volop losgebrand.
Hbo-instellingen willen de 'master'-opleidingen, die zij nu in samenwerking met een buiten-
landse universiteit (U-bocht) aanbieden, in de toekomst zelf kunnen verzorgen. Universiteiten
zijn daar fel op tegen, omdat ze vinden dat alleen universiteiten de 'master'-titel kunnen verle-
nen. De Onderwijsraad pleit voor twee verschillende 'master'-graden: een professionele en een
universitaire (Onderwijsraad 1999). Op de achtergrond speelt ook de bekostiging een rol.
Gevreesd wordt dat de overheid in de toekomst alleen de 'bachelor'-fase zal bekostigen en de
'master'fase aan de markt (ouders, studenten, werkgevers) zal overlaten. De komende jaren zal
het 'undergraduate-graduate' model verder vorm krijgen. De overheid stelt zich vooralsnog
terughoudend op en wacht een aantal adviezen af. 

Een belangrijk voordeel van vergelijkbare opleidingssystemen en graden is dat het de mobili-
teit van studenten over de landsgrenzen heen aanzienlijk vereenvoudigt. Het wordt ook mak-
kelijker om de studie na het behalen van de 'bachelor'-graad tijdelijk te onderbreken en later
alsnog een 'master'titel te halen, al dan niet in het buitenland. Sinds de start van het 
ERASMUS-programma is de internationale studentenmobiliteit behoorlijk toegenomen. In
1989/'90 werden er in heel Europa 27.000 studenten geselecteerd; in 1998/'99 waren dat er
181.000. Gerekend naar het totale aantal studenten dat in de EU hoger onderwijs volgt (circa
12 miljoen) gaat het echter om minder dan 2%. Nederland zond in het studiejaar 1998/'99
10.000 studenten uit en ontving er iets meer. Met dat aantal komt Nederland op de zesde
plaats na Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Ook buiten het
ERASMUS-programma om wordt er in andere Europese landen gestudeerd. Het Verenigd
Koninkrijk is hier verreweg de meest populaire bestemming met ruim 83.000 bezoekende 
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studenten (36% van het totaal); Nederland komt op de negende plaats (ruim 1%) (Eurostat
2000).
Van alle Nederlandse voltijdstudenten in hbo en wo studeerde in 1997/'98 al met al zo'n 2,5%
in het kader van een Europees programma gedurende enige tijd in een ander Europees land.
De studiefinancieringsregeling (de prestatiebeurs met de daarin opgenomen diplomatermijn
van zes jaar) leidde de afgelopen jaren tot stagnatie in de deelname. Dat knelpunt wordt met
de verruiming van de diplomatermijn tot tien jaar grotendeels weggenomen. 
Voor buitenlandse studenten vormt de Nederlandse taal een belangrijke barrière. Steeds meer
universiteiten bieden daarom Engelstalige opleidingen aan. Op den duur zullen vermoedelijk
vooral 'master'opleidingen in de Engelse taal worden gegeven.31 Blijkens een in 1996 versche-
nen Groenboek zijn er echter ook andere belemmeringen voor transnationale mobiliteit, 
bijvoorbeeld in de sfeer van belastingen, sociale zekerheid en het vreemdelingenrecht
(Commissie Europese Gemeenschappen 1996). 

Export van kennis
De wereld houdt niet op bij de grenzen van de Europese Unie. Onze internationale economische
betrekkingen strekken zich tot alle werelddelen uit. Naast handelsland zou Nederland ook een
kennisexportland moeten worden. Om dat te bevorderen wordt geprobeerd meer buitenlandse
studenten naar Nederland te trekken. De verwachting is dat deze studenten na terugkeer in hun
eigen land een soort ambassadeursfunctie voor Nederland kunnen vervullen. Bovendien zijn
buitenlandse studenten een aardige bron van inkomsten voor de onderwijsinstellingen.
Aansluiting bij het internationaal gangbare 'undergraduate-graduate' model zal de toestroom
van studenten vergemakkelijken. Voorwaarde is wel dat het Engels in meer opleidingen de
voertaal wordt. Maar ook dan moet nog maar worden afgewacht of het Nederlandse hoger
onderwijs voor buitenlandse studenten voldoende aantrekkelijk is. De laatste tijd is met name
Australië erg in trek. Dat land ontvangt dit jaar meer dan 100.000 studenten (16% meer dan in
1999), zowel in het land zelf als in buitenlandse nevenvestigingen. De instroom van buiten-
landse studenten in het Verenigd Koninkrijk daalde na jarenlange groei het afgelopen jaar met
11% (Maslen 2000). De internationale hogeronderwijsmarkt is al met al een markt met vele
concurrenten.

Mogelijke ontwikkelingen
Vorenstaande ontwikkelingen roepen de vraag op of in de toekomst samenwerking of concur-
rentie in Europa de boventoon zal voeren. Veel instellingen voor beroeps- en hoger onderwijs
zoeken naar samenwerking over de landsgrenzen heen. Er ontstaan netwerken van instellingen
met een gemeenschappelijke cultuur en een sterke onderlinge betrokkenheid. Die samenwer-
king kan de convergentie tussen onderwijsstelsels versterken. Samenwerking binnen Europa
staat ook hoog op de politieke agenda; dit met het oog op de economische concurrentiepositie
van Europa ten opzichte van de VS. Zo werd, bijvoorbeeld, tijdens de top van Europese rege-
ringsleiders in Lissabon in maart 2000, sterk de nadruk gelegd op de inhaalslag die Europa op
het terrein van de ict moet maken. 
Er zijn echter ook ontwikkelingen die wijzen op toenemende concurrentie, zowel tussen als
binnen de verschillende Europese landen. Op de exportmarkt van onderwijs en kennis zijn lan-
den en instellingen eerder geneigd tot concurrentie dan tot samenwerking. Wellicht worden
nationale belangen terzijde geschoven door multinationale samenwerkingsverbanden tussen
steeds autonomer wordende onderwijs- en kennisinstellingen die gezamenlijk naar een sterkere
positie op de kennismarkt zoeken. Een andere mogelijkheid is dat individuele lidstaten vanwege
nationale belangen, en onder druk van vakbonden en Eurosceptici, overgaan tot ondersteuning
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van de eigen instellingen. In het wetenschappelijk onderzoek is vooralsnog geen sprake van
een Europese onderzoeksruimte (Buddingh 2000). In het post-initieel en virtueel onderwijs
(onderwijs m.b.v. ict) domineren commerciële instellingen en bedrijven. Zij zijn, meer dan
publieke instellingen, ter wille van hun concurrentiepositie geneigd tot samenwerking en
fusies over landsgrenzen heen. 

Zal het Nederlandse onderwijs onder invloed van Europees beleid of van de toenemende inter-
nationale marktwerking in het onderwijs geleidelijk aan convergeren naar een Europees
gemiddelde en zijn eigen karakter – de vrijheid van onderwijs en de sterke neiging tot gelijk-
heid – verliezen of zal er juist een tegenbeweging ontstaan die zich richt op behoud van de
eigen identiteit van het Nederlandse onderwijs en van het Nederlandse cultuurgoed (bijvoor-
beeld bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal in plaats van Engels)? In hoofd-
stuk 5 gepresenteerde gegevens maken duidelijk dat er in Nederland naar verhouding wel veel
steun is voor Europese eenwording, maar dat slechts een minderheid van de Nederlandse
bevolking (30%) de voorkeur geeft aan een Europees onderwijsbeleid. Een flinke minderheid
is bang voor verlies van de eigen culturele identiteit en cultuur (43%) en voor een afnemend
gebruik van de Nederlandse taal (39%). 
Leune vermoedt dat de kwalificatiefunctie, die in het beroeps- en hoger onderwijs centraal
staat, zich niet zal kunnen en willen onttrekken aan de invloed van de Europese markt en
wereldmarkt. Die functie zal waarschijnlijk in toenemende mate op Europa georiënteerd
raken. De socialisatiefunctie, die met name in het basis- en voortgezet onderwijs wordt ver-
vuld, zal bij gebrek aan een gemeenschappelijk Europees cultureel concept, en in lijn met het
Verdrag van Maastricht waarin de eerbiediging van de taalkundige en culturele verscheiden-
heid nadrukkelijk is vastgelegd, vermoedelijk haar eigen landenspecifieke invulling blijven
houden (Leune 1997). Waarschijnlijk zullen de komende jaren beide ontwikkelingen – conver-
gentie én behoud van eigen identiteit – zich voordoen.
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Noten

1 Het begrip onderwijs komt in beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten op verschillende manieren aan
de orde. Een eerste onderscheid dat gemaakt wordt, is dat tussen initieel onderwijs, dat wil zeggen regu-
liere opleidingen voor jongeren die leiden tot diploma's met civiel effect, zoals het voortgezet onderwijs,
het secundair beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, in vol- en
deeltijdverband, en postinitieel onderwijs, dat eveneens gericht is op diploma's maar gevolgd wordt tijdens
of in afwisseling met een werkkring. Er wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen onderwijs (voor
jongeren, in voltijd- of deeltijdverband), educatie (basiseducatie, voortgezet algemeen volwassenen onder-
wijs, Nederlands als tweede taal (NT2)) en scholing (opleidingen ten behoeve van (re)ïntegratie op de
arbeidsmarkt of ter aanvullende kwalificatie van werkenden). De term contractonderwijs verwijst naar
onderwijs dat door gesubsidieerde instellingen in opdracht van derden wordt gegeven. In onderzoeks-
rapporten duikt soms ook het begrip opleidingen op dat niet alleen wordt gebruikt voor langduriger 
scholingsactiviteiten voor werkenden, maar ook voor studierichtingen binnen het beroeps- en hoger onder-
wijs. Het begrip cursussen verwijst meestal naar kortdurende opleidingsactiviteiten of naar georganiseerde
leeractiviteiten in het kader van hobby of vrije tijd. Al deze begrippen komen in deze paragraaf aan de
orde.

2 Er bestaat overigens geen duidelijke definitie van het begrip marktwerking. Het begrip komt in de meest
recente editie van het Groot Woordenboek der Nederlandse taal zelfs in het geheel niet voor. De minister
van OCenW gaf bij de schriftelijke beantwoording van een vraag uit de Tweede Kamer (TK 1999/2000 15)
de volgende omschrijving: "Marktwerking is in concurrentie met andere aanbieders inspelen op de behoef-
ten in de samenleving....Goede marktwerking is er wanneer er op kwaliteit wordt geconcurreerd." In het
advies dat de SER in 1999 uitbracht over het Hoger onderwijs en onderzoek plan 2000, wordt een onder-
scheid gemaakt tussen marktoriëntatie (de responsiviteit van het onderwijs ten aanzien van eisen vanuit
de samenleving) en concurrentie (bij de uitvoering van taken) (SER 1999).

3 Vaak wordt in beschouwingen over marktwerking ook het mogelijke voordeel van een meer bedrijfsmatige
aanpak (grotere efficiëncy) genoemd. Op dat aspect zal in deze paragraaf nauwelijks worden ingegaan.

4 Bij sponsoring van scholen of instellingen ligt dat anders. Daarbij wordt een inhoudelijke invloed op het
onderwijs juist verwerpelijk gevonden.

5 Het aantal besturen in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) nam tussen 1991 en
1998 af van 3.851 tot 2.470. Het aantal scholen voor primair onderwijs liep in diezelfde periode terug van
9.943 tot 8.439 (OCenW 1998a). Eenderde deel van de schoolbesturen werkte in 1998 met een of meer
andere besturen samen (TK 1998/1999)

6 In 1998/'99 ontving 15% van de scholen voor primair onderwijs en 22% van alle scholen voor voortgezet
onderwijs sponsorgeld. Ongeveer eenderde van alle scholen voor primair onderwijs en iets meer dan een
kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs kreeg in dat jaar geld uit een schenking of donatie
(Beerends et al. 1999a).

7 Er is ook particulier onderwijs zonder 'keurmerk' (erkenning of aanwijzing) van de overheid, bijvoorbeeld
scholen voor kinderen van personeel van ambassades en buitenlandse bedrijven (Amerikaanse, Britse,
Franse en Japanse school), Nederlandse particuliere basisscholen die door de deelnemers zelf worden
betaald of buitenlandse universiteiten.

8 Er bestaat geen inzicht in verschillen in de vermogensposities van scholen.
9 De door de universiteiten geheven collegegelden dekken ongeveer 6% van de totale inkomsten zodat ruim

een kwart van de inkomsten van de universiteiten niet langer van het ministerie van OCenW afkomstig is
(VSNU 1997).

10 Opmerkelijk is dat ook twee medewerkers van de Teldersstichting – het wetenschappelijk bureau ten
behoeve van het liberalisme en van de VVD – waarschuwen tegen al te veel marktwerking op het terrein
van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderwijs en wetenschap behoren volgens hen, net als
politie en rechtspraak, tot de kerntaken van een liberale staat. Zij pleitten voor kleinere universiteiten die
zich weer toeleggen op fundamenteel onderzoek en academische vorming en ruim gefinancierd worden
door de overheid (Groenveld en Van Schie 1998).

11 Andere doelen zijn: het afleggen van verantwoording aan overheid en belastingbetalers en verbetering van
het onderwijs door scholen te confronteren met resultaten van andere scholen en zo als het ware een
spiegel voor te houden.
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12 Op een totaal van 144.372 eindexamenkandidaten uit mavo, havo en vwo in 1998/'99 is dat iets meer 
dan 1% (Inspectie van het Onderwijs 1999b).

13 Volgens mondeling verkregen informatie van Arbeidsvoorziening Nederland.
14 'Schoolchoice' en 'parental choice' zijn in de Angelsaksische wereld belangrijke onderzoeksthema's.
15 Die vrijheid van schoolkeuze staat, blijkens een krantenbericht, in een aantal gemeenten wel onder druk.

Om een betere spreiding van allochtone en autochtone leerlingen over de scholen te bewerkstelligen is
een aantal gemeenten overgegaan tot een spreidingsbeleid. Ouders krijgen in die gemeenten het advies
om hun kind naar een openbare school in het eigen postcodegebied te sturen. Als ouders het bevoegd
gezag schriftelijk om toelating in een andere wijk vragen, moet de gemeente daaraan wel gehoor geven
(Vermeulen 2000).

16 In Frankrijk kan in de laatste twee jaar van de vier-jarige 'collèges' voor een beroepsgericht programma
worden gekozen.

17 De hoogte van het percentage wordt mede beïnvloed door het aantal studiejaren dat de verschillende
opleidingen omvatten en moet dus met enige voorzichtigheid benaderd worden. Op basis van een iets
andere indicator – het deelnamepercentage in één leeftijdsjaar – komen in grote lijnen dezelfde verschillen
tussen landen naar voren (OECD 1998b:170).

18 In Oostenrijk is op de leeftijd van zestien à zeventien jaar bijna de helft van de jongeren te vinden in het
duale stelsel (OECD 1998a: 89-91), in Duitsland kiest rond de 40% na het lager secundair onderwijs voor
een voortzetting in het duale stelsel (OECD 1998a: 201).

19 De typering van Oostenrijk is niet helemaal eenduidig. Op het criterium van 'decommodificatie' is
Oostenrijk een grensgeval; Esping-Andersen (1990) rangschikt Oostenrijk net bij de groep landen met een
hoge 'decommodificatie', terwijl een middelmatige 'decommodificatie' kenmerkend is voor het corporatisti-
sche welvaartsregime. Op de andere kenmerken zoals corporatisme, etaitisme en de inrichting van het
pensioenstelsel scoort Oostenrijk volgens het patroon van de corporatistische welvaartsregime.

20 Het percentage 15-24-jarigen dat onderwijs volgt, nam in Nederland met 5% toe tussen 1987 en 1995 bij
een gemiddelde toename van 9% voor de EU (EC 1997: 138).

21 Bij de omrekening naar jaren gevolgd onderwijs zijn de niveaus van de ISCED als volgt omgezet in 
jaren onderwijs: niveau 1 = 6 jaar; niveau 2 = 10 jaar; niveau 3 = 13 jaar; niveau 5 = 16 jaar;
niveau 6/7 = 18 jaar.

22 Dit hoeft niet te betekenen dat de verdelingen op alle niveaus convergeren. De verschillen tussen EU-
landen in het percentage lager opgeleiden zijn licht verminderd afgaande op de standaarddeviatie van het
percentage lager opgeleiden. Wel is de daling van de standaarddeviatie geringer dan op grond van het
dalende aantal lager opgeleiden verwacht zou mogen worden; de variatiecoëfficiënt is licht toegenomen.
De standaarddeviatie van het percentage hoger opgeleiden is enigszins toegenomen, maar rekening 
houdende met het stijgende gemiddelde is er sprake van afnemende verschillen (de variatiecoëfficiënt is
afgenomen).

23 Het onderzoek is gericht op de officiële landstaal. Allochtonen die de officiële landstaal tenminste enigs-
zins machtig zijn, hebben deelgenomen aan het onderzoek.

24 Afgebeeld is de oddsratio; dat wil zeggen de verhouding tussen de odds van het aantal universitair
geschoolde mannen gedeeld door de odds van het aantal universitair geschoolde vrouwen (de odds is gelijk
aan het percentage universitair geschoolden gedeeld door het percentage dat niet universitair is geschoold).

25 In studiejaar 1999/'00 zijn vrouwen voor het eerst in de meerderheid onder eerstejaarsstudenten van het
wetenschappelijk onderwijs.

26 Dat blijkt wanneer de segregatie-index wordt berekend voor de verdeling van mannen en vrouwen over
opleidingssectoren van het hoger onderwijs. Volgens deze index is de Nederlandse verdeling zelfs weinig
scheef in vergelijking met andere landen.

27 De oddsratio is gedefinieerd als de breuk van de odds voor de twee verschillende groepen. De odds is in
dit geval gelijk aan het percentage met een hogeronderwijsdiploma in een groep gedeeld door het percen-
tage in diezelfde groep dat niet zo'n diploma heeft.

28 Dit is gebaseerd op de resultaten van een schatting (het 'baseline model' ) van verschillen tussen landen
zonder rekening te houden met verklarende factoren als de mate van onderwijsexpansie, het politiek sys-
teem of kenmerken van het onderwijssysteem.

29 Uitgaande van de resultaten van de ongeveer dertienjarige kinderen; bij de negenjarigen is het aantal
deelnemende landen kleiner en heeft Nederland de hoogste scoren binnen de EU.
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30 Internationalisering van onderwijs en onderzoek (OenW 1988), Onderwijs en Wetenschappen en de
Europese interne markt (OenW 1989), Grenzen verleggen (OenW 1991), Onbegrensd talent (OCenW
1997), Actieplan Onbegrensd talent (OCenW 1997), en Kennis: geven en nemen (OCenW 1999).

31 Dat kan de kwaliteit van de opleiding in negatieve zin beïnvloeden omdat veel docenten slecht Engels
spreken.
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13 VRIJE TIJD, MEDIA EN CULTUUR

Dit hoofdstuk heeft vrije tijd, media en cultuur tot onderwerp. Onderwerpen als tijdsdruk, 
rolverdeling tussen de seksen en de tijdsordening komen ditmaal in een apart hoofdstuk
Ordening en verdeling van tijd (hoofdstuk 7) aan de orde. Dit hoofdstuk over vrije tijd, media
en cultuur opent met een beknopt overzicht van enkele recente trends (§13.1). Onlangs kwamen
nieuwe gegevens over cultuurdeelname en sportbeoefening van de Nederlandse bevolking
beschikbaar. Door deze gegevens uit 1999 aan die uit 1995 te koppelen, kunnen recente 
ontwikkelingen op deze terreinen geschetst worden. 
Daarna komen vraag en aanbod op de vrijetijdsmarkt aan de orde (§13.2). De aandacht gaat
ditmaal niet primair uit naar het vrijetijdsgedrag van burgers of consumenten, zoals dat onder
meer in SCP-peilingen als het Tijdsbestedingsonderzoek wordt vastgelegd. In plaats daarvan
worden ontwikkelingen op de uithuizige-vrijetijdsmarkt in de jaren negentig in kaart gebracht
op basis van trends in consumptieve bestedingen en voorzieningenaanbod. Daarbij komt ook
het culturele segment ter sprake. Na een typering van de huidige vrijetijdsbesteding als 'omni-
voor' wordt deze paragraaf besloten met een discussie over de positie van het culturele segment
van de vrijetijdsmarkt. 
De slotparagraaf van dit hoofdstuk staat in het teken van het thema van dit Sociaal en
Cultureel Rapport: Nederland in Europees perspectief (§13.3). Op basis van internationale 
statistieken wordt beschreven hoe vrijetijdsbesteding, mediagebruik en cultuurdeelname in
Nederland zich verhouden tot die in andere Europese naties. Waar mogelijk wordt ook het
vrijetijds-, media- en cultuuraanbod in Europese landen vergeleken. 

13.1 Recente trends in cultuurdeelname en sportbeoefening 
Deze paragraaf bevat een schets van de recente ontwikkelingen in receptieve cultuurdeelname
en actieve sportbeoefening.1 Telkens worden eerst bondig de situatie in en trend tot aan 1995
gerecapituleerd, om vervolgens de ontwikkeling tussen 1995 en 1999 te schetsen.

Dankzij televisie, radio en cd-spelers kunnen ook degenen die niet geregeld kunstevenementen
bezoeken met kunst in aanraking komen. Door verbetering van registratietechnieken nam de
technische kwaliteit van radio- en televisieprogramma's in de loop van de tijd toe. Ook ont-
vangst- en afspeelapparatuur werd steeds beter. In veel huiskamers maakte de platenspeler
plaats voor de snel ingeburgerde cd-speler. In 1985 was deze nog slechts in 2% van de huis-
houdens aanwezig, tien jaar later in meer dan driekwart van de huishoudens (SCP 1996). 
Via elektronische media vindt het cultuuraanbod een breder publiek dan via podia en musea.
Daar kan bij worden aangetekend dat er in de afgelopen decennia weliswaar steeds langer naar
de televisie werd gekeken, maar dat de belangstelling voor het traditionele cultuuraanbod via
de elektronische media wat terugliep (De Haan en Knulst 2000). 
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Tabel 13.1 Het volgen van kunst en cultuur via elektronische media, bevolking van 12 jaar en ouder, 1995 en 1999 (in procenten)
totaal percentage frequente deelnemers incidentele deelnemers

deelnemers (minimaal eens per kwartaal) (minder dan 4 keer per jaar)
1995 1999 1995 1999 1995 1999

kunstprogramma's via radio of tv 41 35 32 27 10 8
klassieke muziek via radio of tv 32 29 21 20 11 9
klassieke muziek via plaat of cd 49 47 35 33 14 14
bioscoopfilms via tv 77 75 58 55 19 20
voorbespeelde video's 53 62 26 34 27 28
Bron: SCP (AVO '95 en '99) 

Laatsgenoemde ontwikkeling zette na 1995 door (tabel 13.1). Televisie en radio werden min-
der vaak aangewend om programma's over kunst en klassieke muziek te volgen. Deze ontwik-
keling was relatief sterk onder jongeren en jongvolwassenen, terwijl 65-plussers juist meer
dan voorheen via radio en tv met kunst en cultuur in aanraking kwamen. Het beluisteren van
klassieke muziek via plaat of cd vertoonde eveneens een geringe daling. De dalende interesse
in kunst via elektronische media viel samen met een stijgende consumptie van videofilms.
Deze stijging deed zich onder alle leeftijdsgroepen voor, maar was het sterkst onder jongeren.
Het immer uitdijende aanbod van films op de televisie wist daarentegen geen grotere groep
kijkers te trekken. De divergerende trends onder jongeren en ouderen weerspiegelen de eerder
gesignaleerde tendens dat ouderen meer belangstelling voor gecanoniseerde cultuuruitingen
zijn gaan tonen terwijl de interesse daarvoor onder jongeren juist tanend is (SCP 1998; 
De Haan en Knulst 2000).

Het deel van de bevolking dat jaarlijks weleens een culturele instelling bezoekt, gaf tussen
1979 en 1995 een lichte groei te zien. Met name het publiek voor podiumkunsten groeide.
Deze toename kwam grotendeels voor rekening van popmuziek, jazz en musical, maar ook de
belangstelling voor klassieke muziek steeg geleidelijk. De omvang van het bevolkingsdeel dat
toneel en ballet bezocht, bleef in die periode constant. 
Tot 1991 mochten ook musea zich in een groeiend bereik verheugen. In 1995 lag het percentage
museumbezoekers echter lager dan in 1991. Deze daling was opmerkelijk, omdat het bereik
van andere culturele sectoren in de vroege jaren negentig niet afnam. Omgekeerd gaf de
belangstelling voor bioscopen, die lang met een teruglopend bezoek te kampen hadden, in de
eerste helft van de jaren negentig een lichte opleving te zien. 
Op basis van de gegevens uit 1999 kan worden vastgesteld of het bij museum- en bioscoop-
bezoek om incidenten of om omkeringen van trends ging (tabel 13.2). Omdat verschillen in
het bereik van de kunsten tussen 1995 en 1999 dikwijls gering zijn, zijn veranderingen in het
percentage bezoekers van voorstellingen respectievelijk musea getoetst voor statistische signi-
ficantie (d.w.z. dat is vastgesteld welke van de geconstateerde verschillen naar alle waarschijn-
lijkheid niet op toeval berusten).

De jongste gegevens duiden erop dat er bij bioscoopbezoek inderdaad van een omkering van
de eerdere trend sprake is: de stijging in het bioscoopbezoek uit de eerste helft van de jaren
negentig heeft daarna doorgezet. Zowel het incidentele als het frequente bezoek steeg sinds
1995, met name onder personen tussen de 30 en 65 jaar. Daarmee werd de bioscoop wat min-
der het exclusieve domein van jongeren. De belangstelling voor kwaliteitsfilms steeg echter
niet. Het bezoek aan filmhuizen lag in 1999 op hetzelfde niveau als in 1995.
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Tabel 13.2 Bezoek aan verschillende typen voorstellingen en aan musea, bevolking van 6 jaar en ouder, 1995-1999 
(in procenten)

frequente bezoekers incidentele bezoekers
totaal percentage bezoekers (minimaal eens per kwartaal) (minder dan 4 keer per jaar)

1995 1999 verschila 1995 1999 1995 1999

toneel 23 25 sign. 4 4 19 21
beroepstoneel 12 13 n.s. 2 2 10 11

klassieke muziek 15 13 sign. 3 3 12 11
concert 12 12 n.s. 3 3 9 9
opera, operette 6 5 sign. 0 0 5 4

ballet 3 3 n.s. 0 0 3 3
mime 1 1 n.s. 0 0 1 1
popmuziek, jazz, musical 22 23 sign. 4 3 18 20
cabaret 10 12 sign. 1 2 9 11
bioscoop 45 49 sign. 17 18 29 31
filmhuis 5 5 n.s. 2 2 4 4
museum 31 33 sign. 6 6 25 28
galerie 17 15 sign. 3 3 14 12
a Verschillen in totaal percentage bezoekers tussen 1995 en 1999 statistisch significant als p < 0,05..

Bron: SCP (AVO ‘95 en ‘99) 

Bij museumbezoek liggen de kaarten minder duidelijk. Musea ontvingen in 1999 weer een wat
groter deel van de bevolking dan in 1995, maar de omvang van het bereikte volksdeel bleef
nog onder het niveau van 1991. De eerdere groei is tot staan gekomen, de recentere daling
eveneens. Het einde van de groei tekent zich af als trendbreuk, de daling in 1995 als incident.
De nieuwe aanwas bestond vooral uit personen van 45 jaar en ouder. Ook in de leeftijd tot 
10 jaar steeg het percentage bezoekers. Daar stond een daling in het bezoek van jongeren en
jongvolwassenen tegenover, het sterkst in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar. 
Bij toneel kan onderscheid gemaakt worden tussen uitvoeringen van amateurs en van profes-
sionals. Als beide soorten uitvoeringen meegeteld worden, is toneel de meest bezochte vorm
van podiumkunst. Net als popmuziek, jazz en musical tezamen, bereikt toneel jaarlijks onge-
veer een kwart van de bevolking. Het bereik van het beroepstoneel is echter een stuk kleiner
(13% in plaats van 25%). Het verschil van 12 procentpunten verwijst naar degenen die wel
amateurtoneel maar geen beroepstoneel bezochten. Na jaren constant te zijn geweest, is het
bezoek aan toneel in de periode 1995-1999 licht gestegen: van 23% naar 25%. Deze groei
betreft incidentele bezoekers. Vooral jongeren (tot 15 jaar) en 55-plussers gingen vaker naar
toneelvoorstellingen.
Na een periode waarin de belangstelling voor klassieke muziek geleidelijk steeg, is het aan-
deel bezoekers sinds 1995 licht gedaald, doordat opera en operette enige aantrekkingskracht
verloren. Onder de oppervlakte deden zich wat sterkere veranderingen voor: tot het zestigste
levensjaar liep het bezoek aan klassieke muziek terug, 70-plussers vonden makkelijker de weg
naar vertolkingen van het klassieke repertoire. 
Het percentage bezoekers van pop, jazz en musicals is opnieuw licht gegroeid. Hier kwam de
groei op rekening van incidentele bezoekers, die ofwel jong (6 tot 15 jaar) of van gevorderde
leeftijd (45 jaar en ouder) waren. Cabaret mag zich onder alle leeftijdsgroepen in een stijgende
publieke belangstelling verheugen. 
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Uit het voorgaande rijst het beeld dat de trend in de cultuurdeelname onder oudere jongeren en
jongvolwassenen achterblijft bij de ontwikkeling in andere leeftijdsgroepen. Om hier een meer
systematisch beeld van te krijgen, is in figuur 13.1 de recente ontwikkeling in de belangstelling
voor traditionele cultuuruitingen per leeftijdsgroep in beeld gebracht (omwille van de over-
zichtelijkheid zijn gemiddelden van 10-jaarsleeftijdsgroepen afgebeeld, in de tekst wordt ook
aan berekeningen over 5-jaarsleeftijdsgroepen gerapporteerd). Het gaat hierbij per peiljaar om
het percentage van die leeftijdsgroepen dat tenminste eenmaal een museum, een galerie, een
uitvoering van beroepstoneel, een klassiek concert en/of een balletuitvoering bezocht. Het
bereik van dit deel van de kunsten is tussen 1995 en 1999 iets toegenomen (van 39% naar 40%). 

Figuur 13.1 Bezoek aan traditionele kunstvormen (museum, galerie, beroepstoneel, klassieke muziek en/of ballet), 
naar leeftijd, bevolking van 6 jaar en ouder, 1995 en 1999 (in procenten)

Bron: SCP (AVO '95 en ‘99)

De reeds eerder (SCP 1998; De Haan en Knulst 2000) waargenomen divergerende trends
onder verschillende leeftijdsgroepen zetten verder door. In de leeftijd van 15 tot 45 jaar ver-
minderde de belangstelling voor traditionele kunsten, het sterkst onder 25-29-jarigen (–5%).
Onder mensen van 50 jaar en ouder groeide daarentegen de belangstelling voor deze kunstvor-
men, vooral de 65-79-jarigen werden cultureel actiever (+9%). Daarmee lijkt de eerder gemelde
scheiding der geesten voort te schrijden. 
De trend onder de jeugd neemt een uitzonderingspositie in: kinderen in de leeftijd van 6 tot 10
jaar bezochten in 1999 in aanzienlijk groteren getale minstens een van de in figuur 13.1 bestu-
deerde kunstvormen dan in 1995 (+7%). Bij de jeugd van 11 tot 15 jaar bleef het hoge bereik
gehandhaafd: nagenoeg de helft van hen bezoekt minstens eens per jaar een van die kunst-
uitingen. Onder invloed van ouders en school bezoekt een groot en groeiend deel van de jeugd
traditionele kunstvormen. De inspanningen van hun opvoeders blijken sinds 1995 te zijn toe-
genomen.

Opmerkelijk is dat het omslagpunt tussen dalende en stijgende belangstelling halverwege de
levensloop is opgeschoven. In 1995 lag dat rond het veertigste levensjaar, in 1999 rond de
leeftijd van 45 jaar. Het opschuiven van dat omslagpunt duidt er opnieuw op dat de naar leef-
tijd divergerende trends veeleer in termen van de nawerking van de vroegere socialisatie dan
in termen van de inwerking van de actuele levensfase geïnterpreteerd dienen te worden 
(SCP 1998; De Haan en Knulst 2000). 
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Volgens die interpretatie is de toenemende belangstelling onder het oudere deel van de bevol-
king het gevolg van het feit dat hoger opgeleide cohorten tot het oudere bevolkingsdeel begin-
nen door te dringen. De afnemende belangstelling onder latere geboortejaargangen, die nu de
leeftijd van 15 tot 45 jaar hebben, houdt daarentegen verband met hun vertrouwdheid met en
gerichtheid op de populaire cultuurindustrie, ten koste van de interesse in gecanoniseerde 
cultuurvormen.
De implicatie van deze interpretatie is dat de stijgende culturele belangstelling onder ouderen
waarschijnlijk een tijdelijk verschijnsel zal blijken te zijn. Verwacht mag worden dat die stijging
zal afzwakken en zelfs ongedaan zal worden gemaakt naarmate de huidige 15-44-jarigen de
plaats van de huidige ouderen innemen. Voor de langere termijn is het van belang of de geïn-
tensiveerde kennismaking van de jeugd met kunstuitingen (naast de zojuist geconstateerde
grotere inspanning van opvoeders van 6-9-jarigen valt hierbij ook te denken aan de introductie
van het vak Culturele en kunstzinnige vorming op havo en vwo) voldoende gewicht in de
schaal legt temidden van de vele op hen toegesneden uitingen van de populaire cultuurindustrie
en temidden van een generatie opvoeders die zelf minder dan voorheen alleen de geijkte cultu-
rele canon aanhangen. 

Behalve de culturele interesse van jongeren staat ook de culturele interesse van allochtonen
momenteel in de belangstelling van beleidsmakers (OCenW 1999), culturele instellingen en
onderzoekers (Rijpma et al. 1999; De Haan en Knulst 2000; Jókövi 2000). De belangstelling
van allochtonen voor het cultuuraanbod blijft beduidend achter bij die van autochtonen. Een
vergelijking van de gegevens over 1995 en 1999 wijst uit dat allochtonen niet deelden in de
geringe stijging van belangstelling voor traditionele kunstvormen. Waar zich bij autochtonen
nog juist enige groei in de interesse daarvoor aftekende (van 40% naar 41% dat jaarlijks ten-
minste eenmaal een museum, galerie, uitvoering van beroepstoneel, klassiek concert en/of 
balletuitvoering bezocht), bleef het bereik van die kunstvormen onder allochtonen constant
(30% in beide jaren, gecontroleerd voor leeftijd).

Sinds de jaren zeventig tot midden jaren negentig zijn meer mensen gaan sporten. Tellingen
van het aantal mensen dat in het voorafgaande jaar een sport beoefende (waarbij naar alle
modaliteiten van lichamelijke sport wordt gevraagd, zodat ook wie zo af en toe zwemt, toer-
fietst of wandelt als deelnemer telt), laten een groei van sportdeelname zien van 59% in 1979
naar 66% in 1995. Hoewel jongeren vaak werden aangewezen als de dragers van deze ontwik-
keling, bleek de toename van sportieve activiteiten vooral door ouderen te zijn gedragen. 
De jongste gegevens duiden erop dat de sportdeelname zich heeft gestabiliseerd op een niveau
van twee-derde van de bevolking. In 1999 had 67% van de bevolking tenminste één sport
beoefend. Onder jongeren van 15 tot 25 jaar en vooral onder mensen van 55 jaar en ouder
bleef de sportdeelname licht groeien (figuur 13.2).
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Figuur 13.2 Sportbeoefening, naar leeftijd, bevolking van 6 jaar en ouder, 1995 en 1999 (in procenten)

Bron: SCP (AVO ‘95 en ‘99)

In tabel 13.3 is de sportdeelname uitgesplitst naar een aantal takken van sport (alleen die spor-
ten waaraan in een van beide peiljaren minstens 5% van de bevolking deelnam zijn in de tabel
opgenomen). Achter het algemene beeld van consolidatie ging in de periode 1995-1999 bij een
enkele tak van sport enige fluctuatie in het aantal beoefenaren schuil. Ondanks de daling van
het aantal beoefenaren blijft zwemmen de meest beoefende sport. Skaten/skeeleren, waar in
1995 niet apart naar gevraagd was, bleek in 1999 een veel beoefende sport. Net als andere
populaire sporten als zwemmen, fietsen, wandelen en fitness betreft het een sport die niet in
teamverband en/of competitie wordt beoefend, maar veelal individueel en op zelfgekozen 
tijdstippen.

Tabel 13.3 Sportbeoefening, naar tak van sport, met percentages verenigingslidmaatschap en accommodatiegebruik 
van beoefenaren, bevolking van 6 tot 80 jaar, 1995 en 1999

waarvan lid waarvan 
percentage deelnemers van vereniging accommodatiegebruik

1995 1999 1995 1999 1995 1999

zwemmen 36 27 12 12 88 89
fietsen, wielrennen 15 15 4 3 8 9
wandelsport 8 11 5 4 6 8
schaatsen 7 6 11 13 43 59
(veld)voetbal 10 10 71 68 84 78
tennis 10 9 63 60 90 91
trimmen 10 8 10 9 19 19
gymnastiek, turnen 6 6 53 61 94 94
zeilen, roeien, kanoën 8 6 14 13 11 14
badminton 5 5 32 29 61 56
volleybal 5 5 50 45 86 84
fitness 11 13 60 54 89 90
skaten, skeelerena . 11 . 3 . 10
a In 1995 is niet apart naar skaten/skeeleren gevraagd; dat is toen via de categorie overige in het totaal verwerkt.

Bron: SCP (Aanvullende Voorzieningen Onderzoek 1995 en 1999) 
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Per sport is tevens het percentage beoefenaren berekend dat zijn sport als lid van een vereni-
ging beoefent en het percentage dat daarbij van specifieke accommodaties gebruikmaakt. Bij
enkele sporten daalde de organisatiegraad (voetbal, tennis, badminton, volleybal en fitness);
uitzondering is hier gymnastiek/turnen. Sporten als fietsen, wandelen, zwemmen, schaatsen en
trimmen worden nog steeds voornamelijk buiten georganiseerd verband beoefend. Fietsen,
wandelen en trimmen onderscheiden zich tevens door een gering gebruik van accommodaties.
Skaten/skeeleren past in dit rijtje van sporten met lage verenigingsgraad en laag accommodatie-
gebruik.

Tussen 1995 en 1999 bleven receptieve belangstelling voor cultuur en sportbeoefening op peil.
Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, werd deze consolidatie bereikt in een context van
een groeiend aanbod op de vrijetijdsmarkt. 

13.2 Trends op de vrijetijdsmarkt
Een groeiend deel van de vrije tijd wordt buitenshuis doorgebracht. Een combinatie van tijds-
druk, veelvormige vrijetijdswensen en professionalisering van de vrijetijdssector heeft de 
outsourcing weekendje uit in de hand gewerkt. Convenience goods zijn ook op de vrijetijds-
markt in opmars. Komende jaren krijgt deze ontwikkeling vaste vorm in leisure parks, een
soort shopping malls aan de randen van steden, waar geen goederen maar pakketten vrijetijds-
invulling verkocht worden. De recreant wordt klant, ontpopt zich tot consument van kant-en-
klare modules vrijetijdsbesteding. Behalve consumer wordt de vrijetijdsbesteder ook commuter.
Steeds meer vrije tijd gaat op aan het transport van en naar de vrijetijdsactiviteit, hetgeen
zowel het milieu als het wegennet belast. Tegelijkertijd neemt het economische belang van de
vrijetijdssector verder toe, zowel in termen van omzet als in termen van werkgelegenheid. 
Bevat bovenstaande alinea louter vlotte maar vluchtige clichés? Of ontwikkelt de ‘uitmarkt'
zich daadwerkelijk langs deze lijnen? Die vraag vormde de aanleiding tot deze paragraaf over
de vrijetijdsmarkt. Alleen al de opmars van het Angelsaksische marketingjargon geeft aan dat
er kennelijk in aan de markt ontleende termen over de vrije tijd wordt gedacht en gesproken. 
Hierna worden enkele ontwikkelingen in de (vrije)tijdsbesteding beschreven (§ 13.2.1).
Daarbij wordt de recente geschiedenis van de vrije tijd geschetst en komen de hoeveelheid, de
uithuizigheid en de verbrokkeling van de vrije tijd aan de orde. In de daaropvolgende analyse
van de uitmarkt staan consumptie en aanbod van vrijetijdsdiensten buiten de eigen woning
centraal (§ 13.2.2). Doel is een beeld te krijgen van trends in de wijze waarop het temporele
en het financiële budget voor uithuizige recreatie aan vrijetijdsaanbieders of -invullers wordt
(uit)besteed. Daarna wordt de aandacht gericht op het culturele segment van de uitmarkt 
(§ 13.2.3), mede om vast te stellen hoe de ontwikkeling in dit segment zich verhoudt tot de
ontwikkeling op de vrijetijdsmarkt in bredere zin. Tot slot wordt een karakterschets van de
vrijetijdsmarkt gegeven (§ 13.2.4) en wordt ingegaan op het dilemma waar culturele instellin-
gen zich op de concurrerende uitmarkt voor gesteld zien (§ 13.2.5).

13.2.1 Ontwikkelingen in de vrijetijdsbesteding
De belangrijkste verandering in de vrijetijdsbesteding is de komst van de vrijetijdsmarkt. Het
proces van 'vermarkting', 'commodificatie' of 'commercialisering' van de vrije tijd slaat niet
slechts op recente ontwikkelingen, maar omvat een proces dat zich over de hele vorige eeuw
uitstrekt en vanaf de jaren vijftig versneld doorzette. Wat betreft vrije tijd behelst de vermark-
ting niet zozeer een overgang van overheid naar markt, maar vooral een verschuiving binnen
het private domein, waar non-profitinstellingen terrein verloren aan commerciële aanbieders.
Wel kwam de rol van de overheid steeds meer in het teken van non-interventie te staan en
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steeds minder in het teken van regels en verboden ter beteugeling van onwenselijk geachte
vormen van vrijetijdsbesteding (Beckers en Van der Poel 1989).2
Daar zag het tijdens de wederopbouw in eerste instantie overigens allerminst naar uit.
Aanvankelijk leefde onder de verzuilde bestuurders een zekere angst voor wat de vrije tijd
brengen zou. Over het gepaste antwoord waren ze echter niet eensgezind. Daardoor werd de
zorg om de vrije tijd niet het domein van de overheid maar van het verzuilde maatschappelijke
middenveld, via het beginsel van subsidiariteit evenwel ruimhartig uit collectieve middelen
gefinancierd. Toen de steun voor het verzuilde organisatieprincipe afbrokkelde en de overheid
meer taken overnam, zag zij zich voor de keus gesteld zich intensief met de vrije tijd te
bemoeien dan wel deze over te laten aan het vrije spel van markt- en andere maatschappelijke
krachten. Intussen had de bevolking haar keus al gemaakt. De weerstand tegen betutteling liet
weinig ruimte voor bemoeienis van de overheid. In hoog tempo ontwikkelde zich een vrijetijds-
markt, die consumenten bevredigde en bevestigde in hun denkbeeld dat hier geen taak voor de
overheid lag. 
Beckers en Van der Poel (1989: 162-187) geven in hun beschrijving van het naoorlogse debat
over de vrije tijd enkele sprekende voorbeelden van de aanvankelijke bezorgdheid onder de
vaderlandse elite, alsook van de geleidelijk groeiende weerstand tegen die bemoeienis. Zij
citeren de socioloog Kruijt, die in 1946 meende dat de verruiming van de vrije tijd 'een bron
van echte levensvervulling' kon zijn, maar vreesde dat zij vooral tot 'plat vermaak' zou leiden,
zoals 'films van laag allooi, dancings, surrogaatliefde, slenteren op asfalt, verveling in cafés'.
Een ander signaleerde 'dat meer vrije tijd zonder behoorlijke besteding daarvan, enkel op
ellende moest uitlopen'. De bezorgdheid om de maatschappelijke en zedelijke verwildering
van de jeugd, niet zelden in verband gebracht met gewoonten die de Amerikaanse bevrijders
importeerden, werd aanvankelijk breed gedeeld. Vroeg in de jaren zestig kwam deze uit cul-
tuurpessimisme geboren neiging tot betutteling ter discussie te staan, drong het besef door dat
'de vrije tijd meer een probleem is van (...) de volksopvoeders dan van de mensen zelf' en
werd de vraag gesteld: 'Is het nodig om de mensen, die in hun arbeidstaak reeds voortdurend
onderhevig zijn aan een vaak gedetailleerde leiding, ook nog eens te vertellen wat ze in hun
vrije tijd moeten doen, en vooral laten?'
Met de bezorgdheid om verwildering en zedenverval verminderde ook de aandrang tot regule-
ring van overheidswege en werd de vrije tijd meer een zaak van vraag en aanbod. Slechts op
enkele onderdelen bleef de overheid in de vrije tijd interveniëren. Anders dan voorheen deed
zij dat minder door ongewenste vormen van vrijetijdsbesteding aan banden te leggen en meer
door gewenste vormen van vrijetijdsbesteding te stimuleren, bijvoorbeeld door openlucht-
recreatie, sportaccommodaties, het culturele leven en de publieke omroep te financieren. 
Nadien is ook daarin een kentering opgetreden: de rol van de overheid als aanbieder van vrije-
tijdsfaciliteiten nam af. De betekenis van de overheid als aanbieder van sportfaciliteiten werd
minder dominant. Daarnaast stimuleerde de overheid de door haar gesteunde instellingen op
de terreinen cultuur en media momenteel tot meer marktconform gedrag. Culturele instellingen
worden aangemoedigd cultureel ondernemerschap te tonen door meer op de wensen van het
publiek in te spelen. De publieke omroep mag zich niet tevreden stellen met een kwaliteitsniche
van de tv-markt, maar wordt geacht met de commerciële zenders om de gunsten van het brede
publiek te concurreren. 

Vergeleken met de periode van wederopbouw en verzuiling heeft de overheid de handen ver
van de vrije tijd afgetrokken. Het is dan wel niet alle dagen kermis, maar de restricties op ver-
maak zijn belangrijk verminderd. De norm voor wat goed en slecht vrijetijdsgedrag is, is aan
het individu voorbehouden (Beckers en Van der Poel 1989). Het eerste Nederlandse optreden
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van de Rolling Stones werd binnen een kwartier door de Haagse politie beëindigd, 35 jaar
later behoorde een reeks concerten van die band op het Malieveld tot de hoogtepunten van de
viering van het 750-jarig bestaan van Den Haag. Zelfs de kermis, zelf een boeiend voorbeeld
van het langdurige offensief tegen onzedelijk geacht vermaak (Jansen 1987), werd ervoor uit-
gesteld.
In het stopzetten van het eerste Stones-concert zag menig babyboomer destijds waarschijnlijk
een botsing tussen ongebonden jeugdcultuur en verstard burgermansfatsoen. Minstens zo
belangrijk is echter de interpretatie dat vermaak zich losmaakte uit de bedding van verant-
woorde en verzuilde vrijetijdsbesteding en een nieuwe loop vond in de bedding van de vrije
markt. Ook de radiopiraterij van Veronica en anderen, hoewel met veel nostalgie en romantiek
omgeven, tekent de doorbraak van de commerciële vrijetijdsindustrie. 

In de volgende pagina's worden recente ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt beschreven. Daar-
toe wordt enerzijds in kaart gebracht waar consumenten hun vrije tijd en hun geld aan besteden
en komt anderzijds het aanbod ter sprake. Dat wordt voorafgegaan door een kort resumé van
de voornaamste constanten en ontwikkelingen in de vrije tijd in de periode 1975-1995. 
Anders dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw stellig werd verwacht, is de hoeveelheid
vrije tijd in de laatste decennia niet verder toegenomen (tabel 13.4). Achtergrond daarvan is
dat een steeds groter deel van de bevolking een betaalde werkkring zocht en vond. In termen
van arbeidsdeelname heeft de emancipatie van de vrouw snel ingang gevonden. Daardoor
groeide het aantal huishoudens waarin meer dan één persoon betaald werk verricht. De langere
gezamenlijke arbeidstijd in die tweeverdienershuishoudens ging ten koste van de hoeveelheid
vrije tijd. Gemiddeld is het wekelijks beschikbare aantal uren vrije tijd echter niet gedaald
maar constant gebleven. Het effect van het groeiende aandeel druk bezette tweeverdieners-
paren wordt geneutraliseerd doordat huisvrouwen steeds minder tijd in het huishouden gingen
steken en door de gestage groei van het aantal ouderen zonder arbeidsverplichting. Er is dus
sprake van twee divergerende maar elkaar compenserende trends: een deel van de bevolking
kreeg het steeds drukker, een ander deel kwam steeds ruimer in de vrije tijd te zitten 
(SCP 1996).3

Tabel 13.4 Kenmerken van de vrijetijdsbesteding, bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-1995 ( in indexcijfers; 1975 = 100)
1975 1980 1985 1990 1995

hoeveelheid vrije tijd 100 98 102 99 99
uithuizigheid van vrijetijdsbestedinga 100 97 102 103 110
reistijd t.b.v. vrijetijdsbesteding 100 87 110 108 121
consumptieve bestedingen t.b.v. de vrijetijdsbestedingb 100 121 117 138 151
aantal vrijetijdsactiviteiten per week 100 100 99 96 95
aantal vrijetijdsactiviteiten per jaar 100 99 100 100 103
a Het percentage van de vrije tijd dat niet thuis werd doorgebracht (het gemiddelde van de percentages uithuizigheid per persoon).
b Afgemeten aan de uitgaven aan apparatuur, lectuur, lidmaatschappen, entreegelden, sport, vakanties, uitstapjes en verteringen 

in de horeca, in constante prijzen, per hoofd van de bevolking (bron: CBS(a)).

Bron: SCP (TBO '75-'95)

Terwijl de gemiddelde hoeveelheid vrije tijd nagenoeg constant bleef, veranderde de invulling
ervan. Nederlanders gingen een groter deel van hun vrije tijd buiten de deur doorbrengen.
Deze toegenomen uithuizigheid ging gepaard met een groei van de vrijetijdsmobiliteit. Ruim
eenderde van de extra uithuizige vrije tijd werd aangewend voor transport naar en van vrije-
tijdsactiviteiten.
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Ten tweede groeiden de voor inflatie gecorrigeerde uitgaven ten behoeve van de vrije tijd.
Aangezien de beschikbare hoeveelheid vrije tijd ongeveer gelijk bleef, impliceert dit een 
grotere kapitaalintensiteit van de vrijetijdsbesteding. 
Hierbij speelden meerdere invloeden op elkaar in: welvaartsgroei en beter onderwijs brachten
meer activiteiten binnen het financiële en culturele bereik van meer mensen, de vrijetijds-
industrie bracht almaar nieuwe vrijetijdsdiensten en -goederen op de markt, het proces van
ontkerkelijking verminderde de levensbeschouwelijke restricties op de vrijetijdsbesteding, en
een zeker standsbesef maakte plaats voor een informele samenleving waarin men, zeker in de
vrije tijd, vrijer de individuele voorkeuren kan volgen. 
Voornoemde ontwikkelingen suggereren dat men een veel breder scala aan vrijetijdsactiviteiten
is gaan ondernemen. Dat is echter nauwelijks het geval. Op jaarbasis groeide het aantal ver-
schillende activiteiten slechts in geringe mate, terwijl de breedte van het vrijetijdsrepertoire
binnen het bestek van een week zelfs enigszins afkalfde. Deze discrepantie doet een zekere
vervluchtiging van de vrijetijdsbesteding vermoeden, waarbij men een aantal activiteiten niet
regelmatig, maar slechts nu en dan ging ondernemen. 
Op jaarbasis gaf niet slechts het aantal, maar ook de aard van de ondernomen activiteiten een
verbreding van het vrijetijdsrepertoire te zien. Voorschriften voor een betamelijke wijze van
vrijetijdsbesteding boetten aan zeggingskracht in. Een avondje uit kan naar eigen keus een
bezoek aan de schouwburg of discotheek omvatten, of desgewenst beide op één avond. 

Er rijst een beeld op van een vrijetijdsmarkt waarop een financieel koopkrachtiger publiek
naar eigen keus een greep uit het aanbod doet, waarbij de voorkeuren grilliger zijn dan voor-
heen. Een deel van dat publiek heeft veel geld maar weinig tijd. Het ligt in de rede dat zij bij
de outsourcing van hun vrijetijdsbesteding aan de vrijetijdsmarkt hoge baten per eenheid vrije
tijd verwachten, maar daar dan ook de prijs voor kunnen en willen betalen. Een ander deel van
het publiek heeft veel tijd. In het geval van ouderen is dit deel van het publiek steeds vaker
goed opgeleid en financieel draagkrachtig. Zij zijn minder tot een efficiënte aanwending van
hun schaarse vrije tijd gedwongen, maar hebben meer tijd om alternatieve vormen van vrije-
tijdsconsumptie tegen elkaar af te wegen en zich eveneens als kritische klant op de vrijetijds-
markt te manifesteren. Op hun eigen wijze, en deels ook op hun eigen marktsegment, stimule-
ren beide groepen de ontwikkeling van een fijnmaziger aanbod van diensten op de vrijetijds-
markt.

13.2.2 De vrijetijdsmarkt: consumptie en aanbod van recreatieve diensten
De consumptieve bestedingen voor vrijetijdsbesteding buitenshuis gaven in de periode 1985-
1995 over de gehele linie een flinke groei te zien (tabel 13.5). Uitgaven in de horeca en aan
vakanties en weekenduitstapjes stegen met meer dan de helft. Uitgaven aan entreegelden stegen
nog vele malen sterker en lagen in 1995 bijna vijfmaal zo hoog als in 1985. Zoals nog zal blij-
ken, mochten vooral kostbare voorstellingen als opera's en musicals zich in een toenemende
populariteit verheugen. 
Deze groeicijfers bevestigen het beeld van een kapitaalintensieve en uithuizige vrije tijd, eens
te meer daar het groeitempo van deze uitgaven aanzienlijk hoger lag dan het groeipercentage
van de totale consumptieve bestedingen (16% in 10 jaar).4 Overigens nam de vrijetijdscon-
sumptie voor thuisgebruik eveneens toe. Zo steeg vooral de omzet van geluidsdragers. 

08 VRIJE TIJD,  MEDIA EN CULTUUR



Tabel 13.5 Consumptieve besteding ten behoeve van de vrije tijd, niet voor inflatie gecorrigeerd, 1985-1995 
(in guldens per huishouden)

bestedingen in guldens geïndexeerd (1985 = 100)
1985 1990 1995 1990 1995

totale bestedingen 41.163 42.108 47.703 102 116
verteringen buitenshuis 1.058 1.287 1.750 122 165
sport en spel 389 382 539 98 139
vakanties en weekends 1.794 2.156 2.741 120 153
entree theater, concert, musical, bioscoop e.d. 36 52 87 144 242
cd's en andere geluidsdragers 75 150 181 200 241
thuisconsumptie alcohol 661 591 715 89 108
Bron: CBS (BO '85-'95) 

Behalve uit de besteding van geld blijkt de groeiende populariteit van de horeca ook uit 
de besteding van de tijd. Het bezoekpercentage aan horecagelegenheden steeg aanzienlijk
(tabel 13.6). In 1975 bezocht een kwart van de bevolking gedurende het jaar geen enkele 
horecagelegenheid, in 1995 was die groep geslonken tot minder dan 10%. Restaurants hebben
de grootste dekking weten te realiseren. Het deel van de bevolking dat jaarlijks minimaal één
keer in een restaurant eet, steeg in de periode 1975-1995 van 63% naar 86%.
Dansgelegenheden kenden een iets hoger groeipercentage, maar bereikten niettemin slechts
een kleiner deel van de bevolking. 

Tabel 13.6 Bezoek aan horecagelegenheden,1975-1995 (minimaal 1 bezoek per jaar, in procenten van de bevolking 
18 jaar en ouder)

percentage bezoekers geïndexeerd (1985 = 100)
1975 1985 1995 1975 1985 1995

horeca totaal 75 84 92 89 100 110
restaurant 63 76 86 83 100 113
dancing, discotheek 17 20 24 85 100 120
café, snackbar 49 49 64 100 100 131
Bron: SCP (TBO '75-'95) 

Omzetcijfers bieden eveneens het beeld van een gedurig groeiende toeloop naar horecagelegen-
heden (tabel 13.7), al dient daarbij te worden aangetekend dat hierin ook het zakelijk gebruik
en het inkomende toerisme zijn inbegrepen. 

Tabel 13.7 Omzetcijfers horeca, 1960-1997
geïndexeerde omzetcijfers (1990 = 100) omzet in 1997

in miljoenen
1960 1970 1980 1990 1993/'94a 1997 guldens

horeca totaal 15 28 62 100 103 118 24.116
hotels, pensions, conferentieoorden 12 27 58 100 104 129 4.524
restaurants, cafetaria's, snackbars 12 25 60 100 119 133 10.260
cafés 20 34 71 100 121 133 4.691
overig (campings, kantines, catering e.d.) . . 85 100 133 154 4.641
a Er is uit twee verschillende bronnen geput, die gelijkgeschakeld zijn door 1993 en 1994 aan elkaar gelijk te stellen.

Bron: CBS (1994 en Statline)
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Het grootste uitstapje, in termen van geld en tijd, is de vakantiereis. Sinds de jaren zeventig groeide
het aandeel vakantiegangers van minder dan de helft tot driekwart van de bevolking, een groei die
voor een groot deel in de jaren zeventig werd gerealiseerd en later wat afvlakte (tabel 13.8).
Steeds vaker koos men een vakantiebestemming over de grens, in 1998 gold dat voor bijna 60%
van de vakantiereizen. Niettemin groeide ook het aantal binnenlandse vakanties, al kregen die
meer en meer het karakter van een korte tussendoorvakantie naast de eigenlijke vakantie.

Tabel 13.8 Kerngegevens over vakanties,a 1970-1998
deelname en uitgaven geïndexeerd (1990 = 100)

1970 1980 1990 1998 1970 1980 1990 1998

deelname in procenten van de bevolking 46 61 70 74 66 88 100 106
gemiddeld aantal vakanties per 
vakantieganger 1,37 1,63 1,67 1,74 82 98 100 104
aandeel van buitenlandse vakanties in 
alle vakanties 40 50 54 59 74 93 100 109
gemiddelde uitgaven per vakantieganger 
(in guldens)

binnenland 176 315 318 380 55 99 100 119
buitenland 524 950 1.144 1.435 46 83 100 125

a Er wordt van een vakantie gesproken als men tenminste vier achtereenvolgende nachten om recreatieve redenen op reis is geweest.

Bron: CBS (Vakantieonderzoek/Continu vakantieonderzoek)

Behalve trends in de wijze waarop consumenten hun geld en vrije tijd besteden, geven ook
trends in het aanbod aan vrijetijdsdiensten en -accommodaties zicht op veranderingen op de
vrijetijdsmarkt. Aansluitend bij wat eerder werd opgemerkt, geeft het aanbod aan zwembaden
en overdekte sportaccommodaties een verminderende rol van gemeentelijke overheden te zien
(tabel 13.9). In de verhouding privaat-publiek deed zich een omkering voor. In 1991 was nog
60% van de zwembaden en overdekte sportaccommodaties in handen van gemeenten, in een
bestek van zes jaar slonk dat aandeel tot 45% van die voorzieningen. Daarbij kan worden aan-
getekend dat zwembaden sterk van karakter veranderden: de instructiebaden verloren terrein
aan zwemparadijzen. 

Tabel 13.9 Zwembaden en overdekte sportaccommodaties, 1991-1997
aantallen en inkomsten geïndexeerd (1991 = 100)
1991 1994 1997 1994 1997

zwembaden
aantal zwembaden 730 720 730 99 100
% gemeentelijke zwembaden 61 55 45 90 74
% private zwembaden 39 45 55 115 141
aantal bezoeken (in miljoenen) 82 88 91 107 111

overdekte sportaccommodaties
aantal overdekte sportaccommodaties 1.772 2.040 2.115 115 119
% gemeentelijke accommodaties 58 51 46 88 79
% private accommodaties 42 49 54 117 129
aantal bezoeken private accommodatiesa (x 1.000) 659 899 1.060 136 161
inkomsten private sportaccommodatiesa (x 1.000) 688 1.009 1.222 147 178

a In een week in september.

Bron: CBS (1999d) 
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Los van de vraag of de aanbieder tot de private of de publieke sector behoorde, bleef het aan-
tal zwembaden constant en groeide het aantal overdekte sportaccommodaties. Het totale aan-
bod steeg dus. Zowel zwembaden als overdekte sportaccommodaties trokken meer bezoekers.
Private sportaccommodaties kenden bovendien een flink groeiende omzet. Afgaande op aan-
tallen accommodaties en bezoekersaantallen, alsmede op de omzet van private accommodaties,
is er ook wat sportaccommodaties betreft sprake van een groeimarkt. 
Dat laatste gold in het voorbije decennium voor het eerst sinds lange tijd ook weer voor de
bioscopen. Voordien had de bioscoopmarkt lange tijd in het teken van inkrimping gestaan
(Knulst 1995: 56). Momenteel wordt echter fors geïnvesteerd in zogeheten multiplexen,
moderne bioscopen met minimaal acht schermen. In Europees perspectief loopt Nederland
hiermee overigens achter en zijn de recente investeringen vooral als inhaalslag te karakterise-
ren (zie § 13.3.4). De trend naar meer schermen per bioscoop is reeds in de cijfers terug te
vinden (tabel 13.10). Gezien de voorgenomen investeringen mag worden verwacht dat deze
trend verder zal doorzetten. 

Tabel 13.10 Bioscopen, 1990-1998
aantallen en inkomsten geïndexeerd (1990 = 100)
1990 1994 1998 1994 1998

aantal theaters (eerste jaar 1992) 171 165 154 96 90
aantal schermen 423 423 461 100 109
aantal stoelen (x 1.000) 97 90 93 93 96
aantal bezoeken (x mln.) 16 16 20 100 125
recettes (x mln. euro) 73 90 116 123 159
Bron: Media Salles (1999)

Bezoekcijfers van het Nederlands Bureau van Toerisme geven tevens een groei van het aantal
uitstapjes te zien. Het totaal aan geregistreerde bezoekers bij attracties is sinds 1985 meer dan
verdubbeld. Die cijfers bevatten bovendien informatie over de bestemming van die uitstapjes.
Elk van de in tabel 13.11 genoemde typen attracties deelde meer of minder in die groei. Met
name het bezoek aan evenementen groeide sterk. Tussen 1993 en 1997 stagneerde overigens
de groei in het aantal bezoekers van attracties. 

Tabel 13.11 Bezoeken aan toeristische attracties, 1980-1997
aantallen bezoeken in miljoenen geïndexeerd (1985 = 100)
1985 1989 1993 1997 1989 1993 1997

totaal 53 86 119 122 163 224 231
ambachten 1 1 1 1 138 139 140
attracties (o.a. pretparken) 14 15 17 16 113 124 118
dierentuinen 5 7 9 9 136 159 160
evenementen 4 20 29 28 496 722 717
recreatiegebieden 6 10 12 16 179 221 280
diversen 24 33 51 53 138 213 221
Bron: NBT (Bezoekersaantallen toeristische attracties, bewerking Caro Consultancy, gepubliceerd in Van den Heuvel en 
Richards 1999)
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Afgaande op de organisatiegraad heeft het verenigingsleven zich temidden van de expanderende
vrijetijdsmarkt weten te handhaven. De enkele procent groei in het verenigingslidmaatschap
(SCR 1998; De Hart 1999) blijft evenwel achter bij de groeicijfers van andere vrijetijdsactivi-
teiten. Relatief gesproken heeft het verenigingsleven dus aan betekenis verloren.

De groeiende vrijetijdsmarkt is niet alleen een bron van ontspanning, maar ook van inkomen
en werkgelegenheid (vgl. Mommaas 2000b). VNO-NCW en MKB-Nederland hebben becijferd
dat er in 1997 in deze markt 45.000 bedrijven actief waren en 300.000 personen emplooi von-
den. Dat is 10% van het Nederlandse bedrijfsleven en 5% van de totale werkgelegenheid.
Daarmee is deze sector in termen van werkgelegenheid groter dan het bank- en verzekerings-
wezen en dan de voedings- en genotmiddelenindustrie. 
Vanwege haar dienstverlenende karakter is de toeristische en recreatieve sector verhoudings-
gewijs arbeidsintensief. In de afgelopen decennia vertoonde de werkgelegenheid in de recre-
atieve sector (cultuur, sport en overige recreatie) en in de horecasector een aanzienlijk snellere
groei dan de werkgelegenheid in het algemeen (figuur 13.3). De recreatieve sector groeide
vooral in de jaren zeventig snel, maar bleef daarna gestaag doorgroeien. In de horeca voltrok
zich in de jaren negentig een snelle groei van het aantal arbeidsplaatsen. VNO-NCW en
MKB-Nederland hebben berekend dat iedere extra 100.000 gulden aan toeristisch-recreatieve
bestedingen een extra arbeidsplaats oplevert. 1% groei van die bestedingen zou dan 4.200
nieuwe arbeidsplaatsen in de toeristisch-recreatieve sector betekenen (Platform Recreatie en
Toerisme 1998).

Figuur 13.3 Arbeidsvolume werknemers, 1969-1997 (in indexcijfers; 1969 = 100)

Bron: Arbeidsrekeningen 1969-1997

Tussen 1992 en 1997 groeiden de toeristische bestedingen in Nederland van 35 miljard naar
42 miljard gulden (Platform Recreatie en Toerisme 1998). Ze vormden daarmee in 1997 een
kleine 10% van de particuliere bestedingen. Driekwart daarvan komt voor rekening van
Nederlanders, waarmee die markt beduidend groter is dan bijvoorbeeld de kledingmarkt.
Alleen al met dagtochten in eigen land was een kleine 15 miljard gulden gemoeid (CBS 1997:
48). De kleine 10 miljard aan toeristische bestedingen van buitenlanders maakt die sector tot
een aanzienlijk exportproduct. 
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13.2.3 De uitmarkt: consumptie en aanbod van culturele diensten
Aanbod en consumptie van culturele diensten vormen slechts een deel van de uitmarkt. In
1995 besteedde de bevolking van 18 jaar en ouder wekelijks ruim zes uur aan uitgaan, dat wil
zeggen aan het bezoeken van horeca, bioscoop, sportwedstrijd (als toeschouwer), feest, pop-
concert en culturele instelling. Laatstgenoemde categorie (musea en podia) vormde met een
gemiddelde bezoekduur van een kwartier per week slechts een bescheiden deel (4%) van het
totale uitgaanspatroon (bron: Tijdsbestedingsonderzoek 1995). 
Uit het CBS-Dagrecreatieonderzoek blijkt voor entrees aan culturele instellingen (inclusief
bioscoop) ruim 700 miljoen gulden uitgegeven te worden, dat is ongeveer 5% van de totale
uitgaven aan uitstapjes (van twee uur en langer, CBS 1997). De Efteling kende in 1997 een
grotere toeloop dan het totale toneelaanbod in het seizoen 1997/'98 (2,5 resp. 2,1 miljoen
bezoeken; Mommaas 2000b resp. CBS 1999c). 
Hoewel deze plaatsbepaling van de culturele sector op de uitmarkt een zekere relativering van
de positie van die sector impliceert,5 kan niet worden geconcludeerd dat het bereik van de
kunsten gering zou zijn. Integendeel: vanuit een ander perspectief kan dat bereik als zeer aan-
zienlijk worden bestempeld. Zoals eerder vermeld (§ 13.1), bezocht 40% van de bevolking in
1999 een of meerdere keren een culturele instelling. Alleen al musea trokken een van de drie
Nederlanders. Daarnaast bekeek in 1999 ruim eenderde van de bevolking een kunstprogramma
op tv en beluisterde bijna de helft van de bevolking klassieke muziek via een cd. In dit ver-
band kan ook de vraag naar populair geprijsde cd's van een landelijke drogisterij dienen als
illustratie van het royale bereik van de kunsten. Of men dat bereik als bescheiden of als aan-
zienlijk wenst te beschouwen, is goeddeels afhankelijk van het gekozen perspectief. In deze
subparagraaf gaat het echter niet om een dergelijk oordeel, maar om een feitelijke schets van
recente ontwikkelingen in aanbod en vraag van culturele diensten, zoals blijkend uit voorzie-
ningenaanbod en bezoekersaantallen. 

De museale wereld is een groeisector: zowel het aantal musea als het aantal afgelegde museum-
bezoeken groeide in de periode 1985-1995 met ongeveer 40% (tabel 13.12). In de groei van
het museumaanbod komen renovaties, innovaties en uitbreidingen van bestaande musea niet
tot uitdrukking. 
Het aantal musea voor beeldende kunst steeg in de periode 1985-1995 conform het voor de
hele museumwereld geldende groeipercentage (41%). Musea voor beeldende kunst realiseer-
den echter een groei van de publieksomvang van 52%, waarmee dat type musea een meerdan-
gemiddelde aanwas van publiek kende. 
Niettegenstaande het feit dat het aantal bezoeken aan musea in 1995 bijna 40% hoger lag dan
in 1985, wisten musea geen gelijke tred te houden met de groeiende populariteit van toeristi-
sche attracties, die het aantal bezoeken in dezelfde periode royaal zagen verdubbelen 
(tabel 13.11). 
Het groeipercentage van de bezoekersstroom (38% in de periode 1985-1995) lag eveneens
onder het groeipercentage van de subsidiestroom (60%). Subsidies bleven, ondanks de groei
van andere inkomsten, veruit de belangrijkste inkomstenbron van musea. In 1985 bestonden
de museale inkomsten voor 82% uit subsidiegelden, in 1995 was dat 70%. Het belang van
entreegelden en van overige inkomsten (waaronder de omzet van museumrestaurant en museum-
winkel) is in de loop der jaren toegenomen. Die inkomsten groeiden aanzienlijk sneller dan de
subsidiegelden.
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Tabel 13.12 Musea en monumenten, 1980-1995a

aantallen en inkomsten geïndexeerd (1985=100)
1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995

aantal musea 485 538 679 758 90 100 126 141
aantal musea voor beeldende kunst 49 54 73 76 91 100 135 141

aantal tentoonstellingen 1.290 1.440 1.940 1.898 90 100 135 132

aantal bezoeken (x 1.000) 14.504 15.879 22.042 21.921 91 100 139 138
aantal bezoeken aan musea voor 
beeldende kunst 2.756 3.176 4.008 4.823 87 100 126 152

inkomsten musea (in miljoenen guldens) 254 351 461 652 72 100 131 186
entreegelden 21 40 61 106 53 100 153 265
subsidies 215 289 350 461 74 100 121 160
overige 18 23 50 85 78 100 217 370
waarvan verkoop artikelen . . 23 36 . . 100 157b

reproducties, gidsen e.d. . . 16 23 . . 100 144b

dranken, snacks en overige . . 7 13 . . 100 186b

aantal beschermde monumenten 41.671 43.123 43.821 44.629 97 100 102 103
aantal beschermde stads- en 
dorpsgezichten 158 179 298 323 88 100 166 180
a Recentere peilingen zijn vanwege een trendbreuk in meting niet vergelijkbaar.
b 1990 = 100.

Bron: CBS (1999a en 1999b)

Behalve musea vervullen ook de galeries en de kunstuitleen een bemiddelende rol op het vlak
van de beeldende kunst. Medio jaren negentig waren er ruim 500 van dit type kunstbemidde-
laars, die tezamen jaarlijks circa 3.500 exposities organiseerden, circa 2 miljoen maal bezocht
werden en een omzet van ruim 100 miljoen gulden realiseerden (CBS 1998). 

Vergeleken met het seizoen 1989/'90 vertoonde het aantal 'officiële' podia (concertgebouwen,
schouwburgen en theaters die zijn georganiseerd in de VSCD, zie tabel 13.13, noot a) in het
seizoen 1997/'98 een groei van 12% (vgl. Van Maanen 1997). Het aantal uitvoeringen steeg in
diezelfde periode sneller (20%), terwijl het aantal bezoeken een nog snellere groei kende
(37%). De snellere groei van het aantal bezoeken dan van het aantal uitvoeringen heeft een
groter gemiddeld aantal bezoeken per voorstelling tot gevolg gehad (13%). In de periode
1989-1997 hield de groei van de belangstelling voor podiumkunsten (37%) gelijke tred met de
groei van toeristische uitstapjes (41%, zie tabel 13.11). 
Binnen het rijksgesubsidieerde aanbod lag de stijging van het aantal uitvoeringen met bijna
80% een stuk hoger. De belangstelling voor dit aanbod groeide (23%) ongeveer even snel als
de rijkssubsidie (27%), maar bleef achter bij de stijgende belangstelling voor het gehele spec-
trum van de podiumkunsten (37%). Doordat de aanwas van bezoekers zich in dit segment 
trager voltrok dan die van het aantal uitvoeringen, daalde het aantal bezoeken per voorstelling
(–31%). Achtergrond van deze daling is dus niet de afnemende belangstelling, maar de sterke
stijging van het aanbod. 
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Tabel 13.13 Podia en podiumkunsten, 1989/'90-1997/'98
aantallen geïndexeerd (1989/'90 = 100)

1989/'90 1993/'94 1997/'98 1993/'94 1997/'98

aantal concertgebouwen, schouwburgen en 
theatersa 107 109 120 102 112

rijksbijdragen (in miljoenen guldens in 1990, 
1994 en 1998) 238 271 303 114 127

aantal uitvoeringen 47.060 51.110 56.670 109 120
aantal bezoeken (x 1.000) 11.429 12.766 15.607 112 137
gemiddeld aantal bezoeken per voorstelling 243 277 275 114 113

aantal uitvoeringen van rijksgesubsidieerde 
gezelschappen 5.530 8.760 9.900 158 179
aantal bezoeken (x 1.000) 2.186 2.598 2.696 119 123
gemiddeld aantal bezoeken 395 297 272 75 69
a Aantal concertgebouwen, schouwburgen en theaters dat is aangesloten bij de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en

Concertgebouwdirecties). In deze telling ontbreken vlakke-vloertheaters, pop-podia en accommodaties waar incidenteel 
voorstellingen gegeven worden.

Bron: VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, informatie op aanvraag verstrekt), 
OCW (1998) en CBS (1999c)

CBS-statistieken bieden een fijnmazig beeld van ontwikkelingen in vraag en aanbod op het
gebied van de podiumkunsten, waarbinnen tal van uitsplitsingen te maken zijn. De indeling
van het CBS (1999a en 1999c) volgend worden hier vier disciplines onderscheiden: theater,
muziek, muziektheater en dans.
De CBS-gegevens staan diverse vergelijkingen toe. Een eerste is de relatieve omvang van de
diverse disciplines binnen het totale aanbod (tabel 13.14). Die wijst uit dat het theater terrein
verloren heeft: het aandeel theater daalde van 50% van de podiumvoorstellingen in het seizoen
1989/'90 naar 41% in het seizoen 1997/'98. Muziek en vooral muziektheater (+3% resp. +7%)
gingen binnen het podiumaanbod een grotere plaats innemen. Niettemin telt theater nog steeds
de meeste uitvoeringen. 
Ten tweede wijzen trends in de aantallen voorstellingen uit dat de relatieve teruggang van het
theater binnen het podiumaanbod slechts zeer ten dele uit een absolute afname van het aantal
voorstellingen kan worden verklaard. Het aantal theatervoorstellingen daalde in de onderzochte
periode met 2%, het aantal toneelvoorstellingen met 4%. Met het oog op de eerdere explosie
van het aantal voorstellingen van de 'gedecommercialiseerde' toneelwereld (Van Maanen 1997),
is dit veeleer als stabilisatie dan als stagnatie te duiden. 
De relatieve groei van muziek en muziektheater houdt verband met de sterke absolute stijging
van het aantal voorstellingen binnen deze disciplines (+32% resp. +78%). De groei van het
aantal dansvoorstellingen hield nagenoeg gelijke tred met de gemiddelde groei van het aantal
podiumvoorstellingen, waardoor het aandeel dans binnen het podiumaanbod constant bleef.
Binnen het dansaanbod tekenden zich een daling van ballet en een sterke stijging van moderne
dans af. 
Ten derde ontstaat een beeld van de relatieve grootte van het aanbod binnen de diverse disci-
plines. Binnen de traditionele podiumkunsten is toneel qua aantal voorstellingen veruit de
grootste discipline.
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Tabel 13.14 Uitvoeringen van podiumkunsten naar kunstvorm, 1989/'90-1997/'98
aantallen uitvoeringen en percentages geïndexeerd (1989/'90 = 100)

1989/'90 1993/'94 1997/'98 1993/'94 1997/'98

totaalaantal uitvoeringen 47.060 51.110 56.670 109 120

theater (toneel, mime, poppentheater e.d.) 23.710 22.760 23.260 96 98
aandeel theater binnen totaal aan uitvoeringen 50% 45% 41%

toneel 15.420 15.220 14.520 99 94

muziek 11.370 14.130 15.040 124 132
aandeel muziek binnen totaal aan uitvoeringen 24% 28% 27%

orkestconcert 1.550 1.760 1.710 114 110
ensembleconcert 2.940 3.450 2.700 117 92

muziektheater 7.370 9.290 13.140 126 178
aandeel muziektheater binnen totaal aan 
uitvoeringen 16% 18% 23%

opera 340 540 890 159 262
muziektheater 1.410 2.150 3.740 152 265
musical, operette 1.140 1.510 2.390 132 210
cabaret 4.470 5.090 6.130 114 137

dans 3.430 3.670 3.980 107 116
aandeel dans binnen totaal aan uitvoeringen 7% 7% 7%

ballet 750 630 620 84 83
moderne dans 1.480 1.540 2.280 104 154

diversen (circus, variëté) 1.190 1.260 1.250 106 105
aandeel diversen binnen totaal aan uitvoeringen 3% 2% 2%
Bron: CBS (1999c)

Soortgelijke vergelijkingen kunnen worden gemaakt wat betreft het aantal bezoeken aan podium-
uitvoeringen (tabel 13.15). Opnieuw blijkt er sprake te zijn van terreinverlies van toneel. Het
aandeel theaterbezoek binnen het totale podiumbezoek daalde van (29% in het seizoen
1989/'90 naar 20% in het seizoen 1998/'97), het bezoekaandeel van muziektheater groeide
(van 24% naar 32%). Opnieuw is er niet zozeer sprake van een absolute teruggang als wel van
een relatieve: het aantal theaterbezoeken daalde slechts licht, maar aangezien het bezoek aan
podiumkunsten door de bank genomen met 37% groeide, slonk het marktaandeel van het
theater. Binnen het bezoek bekleedde toneel begin jaren negentig al niet de dominante positie
die het binnen het aanbod wel had. In de loop van dat decennium gingen andere vormen van
podiumkunst (orkesten, musical en cabaret) het bezoekaantal van toneel benaderen.
Procentueel deed de sterkste groei in bezoekaantallen zich voor bij muziektheater en musical
(naar mag worden aangenomen als gevolg van de Joop van den Ende theaterproducties op dit
vlak) en moderne dans. Behalve bij toneel stagneerde ook bij ballet de toeloop van het
publiek.
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Tabel 13.15 Bezoeken aan uitvoeringen van podiumkunst, naar kunstvorm, 1989/'90-1997/'98
aantallen bezoeken (x 1.000) geïndexeerd (1989/'90 = 100)

1989/'90 1993/'94 1997/'98 1993/'94 1997/'98

totaalaantal bezoeken 11.429 12.766 15.607 112 137

theater (toneel, mime, poppentheater e.d.) 3.279 3.095 3.164 94 96
aandeel theater binnen totale podiumbezoek 29% 24% 20%

toneel 2.380 2.309 2.111 97 89

muziek 4.169 4.899 5.655 118 136
aandeel muziek binnen totale podiumbezoek 36% 38% 36%

orkestconcert 1.361 1.513 1.669 111 123
ensembleconcert 650 685 650 105 100

muziektheater 2.776 3.372 5.040 121 182
aandeel muziektheater binnen totale 
podiumbezoek 24% 26% 32%

opera 274 361 522 132 191
muziektheater 271 601 750 222 277
musical, operette 700 919 1.799 131 257
cabaret 1.558 1.491 1.969 96 126

dans 737 862 933 117 127
aandeel dans binnen totale podiumbezoek 6% 7% 6%

ballet 395 355 328 90 83
moderne dans 154 198 362 129 235

diversen (circus, variëté) 440 538 816 122 185
aandeel diversen binnen totale podiumbezoek 4% 5& 6%
Bron: CBS (1999c)

Een vergelijking van aanbod en vraag, tenslotte, leert dat het aandeel van theater in beide
opzichten terugloopt, maar ook dat dit aandeel binnen het aanbod veel groter is dan binnen de
vraag. Theater omvatte in het seizoen 1998/'97 40% van het aantal uitvoeringen tegen 20% van
het aantal bezoeken. Voor muziek (27% resp. 36%) en muziektheater (23% resp. 32%) geldt
het omgekeerde. 

13.2.4 De vrijetijdsmarkt: een karakterschets
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw heeft zich een vrijetijdsmarkt ontwikkeld die
wordt gekenmerkt door gespecialiseerde aanbieders en omnivore afnemers. Na de Tweede
Wereldoorlog was het aanbod van vrijetijdsactiviteiten geruime tijd afkomstig van non-profit-
instellingen op het, eertijds verzuilde, maatschappelijke middenveld. Dit aanbod werd goed-
deels door vrijwilligers gerealiseerd. De ontzuiling ging hand in hand met professionalisering,
deels in de vorm van verstatelijking en deels in de vorm van vermarkting, waarbij het laatste
gaandeweg de overhand kreeg boven het eerste. Als bron van inkomen en werkgelegenheid
won de expanderende vrijetijdsmarkt aan economische betekenis. 
De afnemer veranderde eveneens van karakter. Meer dan voorheen besteedt men de vrije uren
niet als lid van en/of vrijwilliger bij een organisatie te midden van geestverwanten, maar als
een anoniem consument van vrijetijdsproducten, die naar eigen goeddunken een greep uit het
rijkgeschakeerde aanbod van vrijetijdsdiensten doet. Daarbij veroorlooft men zich combinaties
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van vrijetijdsactiviteiten die voorheen minder gebruikelijk waren. In toenemende mate mengen
bezoekers van musea en podia hun culturele interesse met cafébezoek, actieve sportbeoefening
en fervent televisiekijken (Van den Broek et al. 1999). Binnen de cultuurconsumptie combineert
men vaker erkende kunstuitingen met producten van de commerciële cultuurindustrie (De
Haan en Knulst 2000). Deze omnivore wijze van vrijetijdsbesteding in het algemeen en van
cultuurconsumptie in het bijzonder is de neerslag van de grotere keuzevrijheid die de consu-
ment op de vrijetijdsmarkt geniet. Een keuzevrijheid die een grotere concurrentie tussen de
verschillende aanbieders van vrijetijdspassering impliceert. 
Het gegeven dat die keuzevrijheid de vrijheid van de consument is, impliceert twee potentiële
keerzijden van de vrijetijdsmarkt. Ten eerste betekent de groeiende kapitaalintensiteit van de
vrijetijdsbesteding dat men een zekere koopkracht moet hebben om de vruchten van het
gecommercialiseerde vrijetijdsaanbod te kunnen plukken. Om een ambitieus vrijetijdsrepertoire
te verwezenlijken dient men zelfs over royale geldelijke middelen te beschikken. Vooral bij
jongeren zou dit leiden tot 'patsen op de pof', waarbij men met geleend geld of op afbetaling
luxe consumptiegoederen aanschaft (de Volkskrant, 24 juni 2000). Het aloude gezegde 'tijd is
geld' krijgt gezelschap van 'vrije tijd kost geld'. Daarmee bestaat de kans dat sociale ongelijk-
heid sterker in de wijze van vrijetijdsbesteding tot uitdrukking zal komen. Ten tweede kan het
consumentistische ethos van de vrijetijdsmarkt op termijn negatieve gevolgen hebben voor het
verenigingsleven: naarmate men verenigingen meer ziet als leverancier van diensten en min-
der als gezamenlijk organisatorisch verband, kan de animo tot het vervullen van functies in
verenigingen onder druk komen te staan. 
Ook als bron van werkgelegenheid is de vrijetijdsmarkt niet zonder een potentiële schaduw-
zijde. Naarmate de vermarkting van vrijetijdsvermaak doorzet, zijn meer mensen werkzaam
om anderen van hun vrijetijdsdiensten te voorzien. De vrije tijd van de een wordt de arbeids-
tijd van de ander. In zoverre de koopkrachtige vraag naar die diensten zich in de avonden,
weekenden en vakantieperiodes concentreert, betekent dit dat degenen die in de vrijetijdsi-
ndustrie werkzaam zijn veelal werken als anderen vrij zijn, en vrij zijn als anderen werken,
hetgeen mogelijk ten koste gaat van hun eigen deelname aan collectieve vormen van
(vrije)tijdsbesteding, zoals gezinsleven, teamsport en verenigingsleven. Dit wringt mogelijk
des te meer naarmate de vrije tijd meer het toneel van sociale contacten wordt. Uit de vijfjaar-
lijkse peilingen van het Tijdsbestedingsonderzoek valt af te leiden dat zowel voor gesprekken
met huisgenoten als voor huiselijke sociale contacten met derden (visite ontvangen en afleg-
gen) in de loop der tijd steeds minder tijd wordt ingeruimd. De grotere uithuizigheid in de
vrije tijd suggereert dat het sociale verkeer zich in plaats van thuis vaker op de vrijetijdsmarkt
afspeelt (Van den Broek et al. 1999). 
Met betrekking tot deze schaalvergroting signaleren Vuijsje en Wouters (1999) dat de collecti-
visering van allerlei arrangementen niet gepaard ging met een vanzelfsprekend besef van
gedeelde verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Zij illustreren dit met het voorbeeld
van een feestje. De bedoeling van een feestje is dat men zich laat gaan, anders is het saai,
maar ook dat men zich niet te ver laat gaan, anders loopt het uit de hand. Ter voorkoming van
dat laatste volstond vroeger een straffe etiquette, eventueel belichaamd in de ceremoniemeester.
Na een periode van democratisering en informalisering is de rol van ceremoniemeester opge-
heven, of beter: wordt die geacht door allen gezamenlijk uitgeoefend te worden. Volgens
Vuijsje en Wouters is gebleken dat dergelijke zelfcontrole bij grootschalige gelegenheden niet
vanzelfsprekend totstandkomt en dat een ceremoniemeester dan node wordt gemist. Op tal van
terreinen zien zij een begin van 'reregulering', waarbij de overheid zich heroriënteert op een
hernieuwde rol van ceremoniemeester, ditmaal niet om burgers te 'beheersen' om er op toe te
zien dat zij zich 'beheerst laten gaan'. Pogingen het uitgaansgeweld in te dammen en suppor-
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tersrellen tijdens EURO2000 het hoofd te bieden kunnen in dit perspectief gezien worden als
aanzetten tot reregulering van vrijetijdsbesteding door de overheid, naast de al bestaande
bemoeienis met drank en andere drugs. 
Anderzijds worden zowel publieke omroepen als culturele instellingen geacht meer marktcon-
form te handelen. Hoewel enigszins dubbelzinnig – de aansporing tot meer marktconformisme
is immers van de overheid zelf afkomstig – vermindert de overheid hier juist haar bemoeienis
met de vrije tijd.

13.2.5 De culturele sector op de competitieve vrijetijdsmarkt
De scherpere competitie met concurrerend vermaak, de vervaging van culturele canons en de
komst van de vrijetijdsomnivoor nopen culturele instellingen tot herbezinning. In de vorige
editie van dit rapport is geconstateerd dat, naarmate jongeren bij het klimmen der jaren gericht
blijven op de hun vertrouwde populaire cultuurproducten, de kans bestaat dat het publiek van
traditionele culturele instellingen op den duur vergrijst en slinkt (SCP 1998). De leegloop van
kerken had sloop of herbestemming van menig kerkgebouw tot gevolg. In het verlengde daar-
van is al de vraag opgeroepen wat in het geval van culturele leegloop de meest geschikte 
herbestemming van museumgebouwen zou zijn (Vaessen 2000).6 Dit laatste voert ver, maar
duidelijk is dat de strijd om de gunst van het publiek zich heeft geïntensiveerd en dat dit 
consequenties voor de culturele sector heeft. In de kernachtige bewoording van een kop in 
de Volkskrant: 'Kunsthal concurreert met de Efteling' (12 maart 1999). Dit heeft de vraag
opgeroepen wat culturele instellingen van andere aanbieders van vrijetijdsvoorzieningen kun-
nen en willen leren. Museumvisie, het vaktijdschrift voor de Nederlandse museumwereld,
publiceerde een artikel onder de titel: 'Wat kunnen we leren van Disney?' (Kiers en Börger
1998, vgl. in datzelfde blad: Van der Staaij 1994). 
Dat blijken, bijvoorbeeld, Leidse musea ter harte genomen te hebben. Het nationaal natuurhis-
torisch museum Naturalis heeft ten behoeve van de nieuwe inrichting advies ingewonnen bij
de vermaaksindustrie. Het stedelijk museum De Lakenhal maakte een ster uit de populaire
muziekindustrie tot onderwerp van de tentoonstelling Zangeres zonder Naam. En twee Leidse
rijksmusea gebruikten iconen uit de populaire cultuurindustrie om cultuurhistorische tentoon-
stellingen onder de aandacht te brengen. Nadat het Rijksmuseum voor Volkenkunde in
1997/'98 de stripfiguur Kuifje had ingezet om een expositie over Tibet te promoten, onder de
leus Naar Tibet met Kuifje, was in 2000 in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden de ten-
toonstelling Asterix in Europa te zien. Bij die gelegenheid werd de populariteit van de strip-
verhalen over Asterix en Obelix aangewend om een breed publiek voor een archeologische
expositie te interesseren: 'Voor de Asterixliefhebber zal de tentoonstelling een feest van her-
kenning zijn.'7
De opening van die tentoonstelling trok veel publiciteit. In die zin was de opzet om met popu-
laire cultuur als breekijzer de aandacht op de cultuurgeschiedenis te vestigen zeker een
succes.8 NRC Handelsblad besteedde een compleet katern aan het waarheidsgehalte van de
Asterix-strips (16 maart 2000), waarmee ook de kwaliteitspers zich boog over het verband tus-
sen dit product van de cultuurindustrie en de cultuurgeschiedenis. Dit is des te opmerkelijker,
daar een redacteur van die krant een jaar eerder met afkeer had geconstateerd dat 'de zoge-
noemde hoge cultuur langzaam maar zeker oplost in de lage', waarop de aanbeveling volgde
dat voorkomen moest worden dat die hoge cultuur 'door de vrijetijdscultuur wordt opgeslokt',
omdat 'wat de kunst nu nodig heeft, is vrij te zijn van de vrijetijdscultuur' (5 maart 1999). Uit
dit commentaar sprak de visie dat de kwaliteit van het gebodene van groter gewicht is dan de
kwantiteit van het publiek. 
Reacties op de observatie dat cultuur in competitie om de vrije tijd is beland, bewegen zich op
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een continuüm tussen twee polen, die kunnen worden omschreven in termen van twee van de
typen museumopvatting die Vaessen (1986) onderscheidde. De ene pool is de autonome opvat-
ting, waarin de autonomie van de kunst vooropstaat, hetgeen inhoudt dat culturele instellingen
zich niet dienen te mengen in de competitie om de vrije tijd. De grondgedachte hierbij is dat
culturele instellingen primair worden gelegitimeerd door kunstoverdracht en kunstontwikkeling.
De andere pool is de responsieve opvatting, waarbij de wil om te leren van Disney en te con-
curreren met de Efteling voortvloeit uit de visie dat culturele instellingen vooral worden gele-
gitimeerd door het publiek en de culturele zelfontplooiing van dat publiek. 
Deze visies leiden tot tegengestelde reacties op de competitie om de vrije tijd. Uit de autonome
opvatting volgt de reactie dat culturele instellingen niet hun 'ook leuk'-karakter maar hun
eigenheid moeten benadrukken. Vanuit de responsieve opvatting volgt de reactie dat culturele
instellingen met behulp van blockbusters, aansprekende presentaties en prikkelende werving
de competitie met andere vrijetijdsaanbieders aan moeten gaan. Aan beide reacties kleven
bezwaren. Het eerste type reactie impliceert een nichemarkt en een (voorlopig?) afscheid van
de doelstelling een groot publiek te bereiken. In het tweede type reactie schuilt het gevaar dat
er te veel concessies moeten worden gedaan (Disneyficatie), hetgeen in het uiterste geval de
vraag oproept wanneer een culturele instelling ophoudt een culturele instelling te zijn.
Bovendien bestaat onbedoeld de kans dat de inwisselbaarheid van cultuur voor ander vermaak
juist wordt vergroot en dat de afwisseling in de vrije tijd wordt versneld, hetgeen op de lange
duur de culturele belangstelling eerder zal doen eroderen dan stimuleren. Bij beide reacties
kan, tenslotte, de legitimering van overheidssteun ter discussie komen te staan, ofwel omdat
onduidelijk wordt waarom de liefhebberij van een klein en in de regel welvarend deel van de
bevolking uit publieke middelen moet worden gesubsidieerd, ofwel omdat onduidelijk wordt
waarom de ene vorm van vermaak wel wordt gesubsidieerd en de andere niet. 
Discussies over cultuurbeleid draaien steevast om de spanning tussen visies waarin het accent
meer kunstgericht dan wel meer publiekgericht is. Hoewel weinigen betwisten dat zowel kunst
als publiek serieus genomen dient te worden, blijken de gemoederen bij het zoeken naar het
juiste evenwicht hoog op te kunnen lopen. Langeveld (2000) wijst er op dat de naoorlogse
inrichting van het kunstenbestel het idee van de autonome kunstenaar, die in totale onafhanke-
lijkheid kunst vervaardigt, zodanig heeft versterkt dat 'elke institutionele verandering die ook
maar de schijn heeft het product te kunnen beïnvloeden, onmiddellijk aanleiding geeft tot 
protesten en verwijten dat de kunst om hals gebracht wordt'. Van Maanen (1997) beschrijft
hoe het naoorlogse subsidieklimaat er toe leidde dat artistieke autonomie in de toneelwereld
synoniem werd met 'gedecommercialiseerd' en gesubsidieerd. In dit verband heeft Mommaas
(2000a) opgemerkt dat het begrip artistieke autonomie in Nederland een volstrekt andere
invulling heeft dan in Amerika, waar autonomie juist onafhankelijkheid van subsidies betekent.
Ieder concreet voorstel tot een ander evenwicht tussen kunstgericht en publiekgericht geeft
aanleiding tot vinnig debat, zoals eind jaren negentig bleek toen staatssecretaris Van der Ploeg
de Raad voor Cultuur verzocht om in de beoordeling van subsidieaanvragen niet uitsluitend
het artistieke kwaliteitscriterium te hanteren, maar daar ook criteria op het gebied van
publieksbereik bij te betrekken. Een dergelijk nieuw evenwicht tussen kunst- en publiek-
gerichtheid, met wat meer aandacht voor het aspect van publieksparticipatie9, druist overigens
enigszins tegen de tijdgeest in. Begeleiding bij (kunst)consumptie en toelichting op het gebo-
dene vergen een mate van toewijding en leergierigheid van het publiek die op gespannen voet
staat met het ethos van zelfgekozen vrijetijdsbesteding door de autonome consument. Bij de
beoordeling van het publieksbereik dient men te bedenken dat van kunstinstellingen gevraagd
wordt om tegen de stroom op te roeien.
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13.3 Vrije tijd, media en cultuur in Europees perspectief
Ten behoeve van deze paragraaf is uit diverse bronnen informatie over vrije tijd, media en 
cultuur in Europa geput. Door op de schouders van reuzen als Unesco, Eurostat en de
Eurobarometer te klimmen, verzekert men zich van weidse vergezichten, maar levert men zich
ook uit aan eventuele onvolkomenheden van hun bevindingen. De afhankelijkheid van door
derden bewerkt en gepubliceerd materiaal impliceert tevens dat de gegevens waarover men
kan beschikken in de regel reeds enige jaren oud zijn. Aangezien het SCP zelf niet of nauwe-
lijks over informatie over andere landen beschikt, restte er echter geen andere keus dan
gebruik te maken van de bevindingen van derden, hoewel actualiteit, herkomst en kwaliteit
van die bevindingen niet altijd boven iedere twijfel verheven zijn.10

Overigens zijn er weinig systematische internationale gegevens over de vrije tijd voor handen
(vgl. Cushman et al. 1996). Dit houdt verband met het feit dat vrije tijd een versnipperd aan-
dachtsgebied is, dat, anders dan onderwijs of arbeid, niet als belangrijk beleidsveld erkend en
geïnstitutionaliseerd is. Gegevens over de vrije tijd genieten niet de status van statistische
kerngegevens. Inmiddels wordt in diverse verbanden gewerkt aan het harmoniseren van
definities en tellingen. Zo is onder auspiciën van de Europese Unie een begin gemaakt met het
opstellen van vergelijkbare statistieken betreffende voorzieningenaanbod en bevolkingsdeelname
op het gebied van cultuur en van sport. Eurostat, het statistisch bureau van de EU, heeft initia-
tieven ontplooid om te komen tot harmonisatie van het tijdsbestedingsonderzoek, dat tot op
heden van land tot land telkens op andere leest geschoeid was. Het SCP is bij dit work in
progress betrokken. Dat dit work in progress is, betekent echter dat vergelijkbare gegevens op
dit moment nog schaars en niet systematisch geordend zijn. 
Niettemin volgt in het navolgende een poging een beeld te schetsten van vrije tijd, media en
cultuur in Europa. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de vraag hoe de Nederlandse situ-
atie zich verhoudt tot die in andere westelijke Europese landen (landen die voorheen tot het
Oostblok of tot Joegoslavië behoorden, zijn buiten beschouwing gelaten). Telkens wordt eerst
het patroon in Europa geschetst, om vervolgens in te gaan op de relatieve positie van
Nederland. Bij de presentatie in de tabellen is een zekere ordening van landen aangebracht,
door de volgende driedeling naar geografische ligging te hanteren: West-, Noord- en Zuid-
Europa. Tot besluit van dit hoofdstuk wordt kort op de merites van deze landenindeling 
ingegaan en wordt de positie van Nederland geresumeerd.

13.3.1 Vrije tijd
Een algemene indruk van de positie die vrije tijd in het leven van Europeanen inneemt kan
worden verkregen door het belang dat zij aan vrije tijd toekennen af te zetten tegen het belang
dat zij aan enkele andere domeinen des levens hechten. In 1990 werd onderzocht welk belang
men aan een zestal domeinen, waaronder vrije tijd, toekende. In tabel 13.16 is per domein
weergegeven welk deel van de (onderzoeks)populaties dat domein 'zeer belangrijk' achtte. In
het algemeen vond men vrije tijd van aanzienlijk minder belang dan werk, gezinsleven en de
vriendenkring. Het gezinsleven kwam telkens onbetwist als belangrijkste van deze zes aspec-
ten van het leven naar voren. Vrije tijd kwam door de bank genomen op de vierde plaats en
blijkt daarmee belangrijker dan politiek en godsdienst. Nederlanders volgden wat dit betreft
het Europese patroon. 
Inspectie van de percentages binnen de kolom waarin de waardering voor de vrije tijd staat
afgedrukt, brengt verschillen in de waardering van de vrije tijd tussen landen tot uitdrukking.
Nederlanders en Finnen blijken in Europees perspectief erg op hun vrije tijd gesteld. Fransen,
Ieren en vooral Portugezen hechten minder belang aan hun vrije tijd, waarbij opgemerkt moet
worden dat Portugezen in het algemeen niet snel geneigd blijken om iets als erg belangrijk te
bestempelen.
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Tabel 13.16 Belang dat men hecht aan vrije tijd en aan andere domeinen des levensa, 1990, en de mate waarin men 
onvoldoende van de vrije tijd kan profiteren, 1993, in zestien Europese landen.

belang van een zestal domeinen des levens heeft niet genoeg
vrije tijd of niet

gezins- vrienden, vrije gods- genoeg middelen
werk leven bekenden tijd politiek dienst voor vrije tijd 

Nederland 52 82 61 50 12 20 5
West-Europa

België 58 84 46 41 6 15 15
Duitsland 40 74 36 39 11 14 13
Frankrijk 61 82 41 31 8 14 24
Ierland 65 91 54 32 5 48 10
Oostenrijk 62 86 35 37 7 25 .
Zwitserland 52 88 52 47 11 24 .
Verenigd Koninkrijk 51 88 48 45 10 16 8

Noord-Europa
Denemarken 51 88 52 48 8 9 13
Finland 54 84 43 55 3 15 8
Noorwegen 73 88 68 42 10 15 8
Zweden 67 87 69 47 11 10 .

Zuid Europa
Griekenland . . . . . . 21
Italië 61 86 39 36 7 33 23
Portugal 35 65 21 16 3 17 28
Spanje 65 83 45 38 6 23 17

landengemiddelde 56 84 47 40 8 20 15
a Percentage dat op vijfpuntsschaal 'zeer belangrijk' aangaf.

Bron: (European Values Studies) (SCP-bewerking); Eurobarometer (www.nsd.uib.no) 

Uit een andere bron is bekend welk deel van de bevolking van de diverse landen van mening
is dat men onvoldoende van de vrije tijd kan profiteren, vanwege gebrek aan vrije tijd en/of
vanwege gebrek aan middelen om die vrije tijd mee te vullen (tabel 13.16). Anders dan bij het
belang dat men aan vrije tijd hecht, tekent zich bij de ontevredenheid over de vrije tijd wel
enige geografische tekening af. Fransen, Grieken, Italianen en Portugezen zijn relatief vaak
ontevreden over hun mogelijkheden om van hun vrije tijd te profiteren. Nederlanders, Ieren,
Britten, Finnen en Noren zijn daarover relatief weinig ontevreden. Europeanen tonen zich
tevredener met hun vrije tijd naarmate ze noordelijker wonen. 
Nederlanders hechten relatief veel belang aan hun vrije tijd, waarover zij relatief weinig te
klagen hebben. Deze eerste kennismaking leert dat Nederlanders hun vrije tijd niet volgens het
Europese landengemiddelde11 waarderen en beleven. De komende analyses zullen uitwijzen of
de vrijetijdsbesteding in Nederland ook in andere opzichten van die in andere Europese landen
verschilt en wat ertoe kan hebben bijgedragen dat Nederlanders hun vrije tijd meer dan gemid-
deld waarderen. 

Een eerste poging daartoe bestaat uit een blik op wat men in de vrije tijd zoal onderneemt.
Van de in tabel 13.17 opgenomen bezigheden is televisiekijken zonder uitzondering de meest
voorkomende. In de regel had in 1992 ruim 90% van de bevolking van Europese landen in de
week voorafgaand aan de Eurobarometerpeiling naar de televisie gekeken. Europeanen in de
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diverse landen verschillen in dit opzicht opmerkelijk weinig van elkaar, met de Portugezen als
enige uitzondering: 'slechts' 82% van hen had recentelijk een televisie-uitzending bekeken. 
Het lezen in tijdschrift of krant is door de bank genomen de tweede meest gangbare van de
zes vrijetijdspasseringen uit tabel 13.17. Anders dan bij televisiekijken doen zich hier wel aan-
zienlijke verschillen tussen landen voor. In sommige landen hebben tijdschriften en kranten
bijna hetzelfde weekbereik als de televisie (Nederland, Duitsland, Ierland en Denemarken). In
Zuid-Europa is het bereik van de gedrukte media niet of ternauwernood de helft van dat van
de televisie. Mediterrane Europeanen doen zich evenmin als fervente boekenlezers kennen.
Boeken vinden in noordelijker streken gretiger aftrek, met name onder Nederlanders, Fransen,
Britten en Denen. Op die noorderbreedte lezen Belgen verhoudingsgewijs weinig. 

Tabel 13.17 Deelname aan enkele vrijetijdsactiviteitena, in elf Europese landen, 1992 (in procenten)
tijdschrift 

televisie- of krant boek vriend(en) naar naar
kijken lezen lezen ontmoeten café voorstellingb

Nederland 90 87 50 58 10 4
West-Europa

België 91 62 31 45 18 6
Duitsland 94 90 30 42 10 4
Frankrijk 94 82 44 63 4 6
Ierland 93 91 41 75 31 3
Verenigd Koninkrijk 94 85 54 68 22 4

Noord-Europa
Denemarken 94 91 45 55 11 5

Zuid-Europa
Griekenland 90 45 12 69 7 3
Italië 94 53 21 48 15 5
Portugal 82 32 10 34 21 2
Spanje 92 40 14 57 17 2

landengemiddelde 92 69 32 55 15 4
a Percentage dat in voorafgaande week die activiteit ondernomen zegt te hebben.
b Bioscoop, theater en/of concert.

Bron: Eurobarometer (www.nsd.uib.no)

Belgen, Duitsers, Italianen en vooral Portugezen hebben relatief weinig ontmoetingen met
vrienden. Ieren, Britten en Grieken blijken over een levendiger sociaal netwerk te beschikken.
In Ierland en Engeland gaat dat samen met frequent cafébezoek. Binnen het bestek van een
week zijn de percentages die een voorstelling bezochten (in bioscoop, theater of concertzaal)
vanzelfsprekend niet groot. Niettemin tekent zich een verschil af tussen Zuid-Europeanen
(Italianen uitgezonderd) en Ieren, die relatief weinig voorstellingen bezoeken, versus inwoners
van sommige noordelijke landen. 

De wijze van vrijetijdsbesteding is niet alleen zichtbaar te maken aan de hand van dergelijk in
surveyonderzoek gerapporteerd gedrag, maar blijkt ook uit de 'hardware' van een samenleving:
het voorzieningenaanbod op het gebied van media, cultuur en vrije tijd. Dit aanbod weerspie-
gelt niet alleen de voorkeuren van de bevolking maar ook eventuele ingrepen van nationale
overheden in de vrijetijdsmarkt. Beiden bepalen het feitelijk gerealiseerde aanbod. Hoeveel
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televisies en televisiestations heeft men in een land ter beschikking, hoeveel kranten en boe-
ken komen er uit, en hoeveel bioscopen, culturele instellingen en horecagelegenheden zijn er?
In de omzet van vrijetijdsdiensten en -producten komt de wijze van vrijetijdsbesteding even-
eens tot uitdrukking. In de loop van deze paragraaf passeren enkele van dergelijke gegevens
over vrije tijd, media en cultuur in de diverse Europese landen de revue. 
Bij de vergelijking van consumptieve bestedingen ten behoeve van de vrije tijd doet zich het
probleem voor welk de consumptieve uitgaven tot de uitgaven ten behoeve van de vrije tijd te
rekenen zijn (vgl. Mommaas 2000b). Welk deel van de uitgaven voor kleding, bij voorbeeld,
is als aanschaf voor gebruik in de vrije tijd op te vatten? Hier is voor een praktische oplossing
gekozen en concentreert de aandacht zich op enige bestedingen die ontegenzeglijk aan de vrije
tijd gerelateerd zijn: apparatuur, sport, verteringen, boeken en cultuur (tabel 13.18). 
Binnen Europa doen zich aanzienlijke verschillen voor in het totaal aan dergelijke consumptieve
bestedingen, ook nadat met welvaartsverschillen tussen landen rekening gehouden is (zie 
noot a bij tabel 13.18).12 Belgen, Ieren, Britten, en in mindere mate ook Spanjaarden, spende-
ren verhoudingsgewijs veel aan de vrije tijd. In Finse, Zweedse en Griekse huishoudens wordt
daar minder geld aan uitgegeven. Op hoofdlijnen correspondeert dit met het aandeel van die
uitgaven in het huishoudensbudget.
Bestedingen aan geavanceerde apparatuur ten behoeve van de vrije tijd zijn in Ierland en
Zuid-Europa lager dan in de rest van Europa. Belgen en Noren gaven in 1994 het meest uit
aan audio-, video- en fotoapparatuur. Belgische huishoudens besteedden het meest aan sport
en andere vormen van recreatie, op geruime afstand gevolgd door Nederlanders en Ieren. In
dit opzicht blijven zowel Scandinavische als Zuid-Europese huishoudens achter bij het
Europese landengemiddelde (met uitzondering van Finland en Italië). De som van de uitgaven
aan verteringen in de horeca en aan alcoholische drank voor thuisgebruik ligt hoog in Ierland
en het Verenigd Koninkrijk, op het Iberisch schiereiland en bij onze zuiderburen.
Nederlanders, Grieken en Scandinaviërs tonen zich op dit vlak ingetogener consumenten. Dit
correspondeert met de eerder gerapporteerde percentages cafébezoek (tabel 13.17) en met de
nog te rapporteren dichtheid van het horecavoorzieningennet (tabel 13.19).
De uitgaven aan boeken schommelen in veel landen rond het Europese landengemiddelde.
Italianen en Noren geven veel meer uit, Ieren en Grieken veel minder. Bij culturele diensten,
tenslotte, tekent zich weer een ander beeld af. Hier geven Duitse, Ierse, Britse en Deense 
huishoudens veel geld aan uit, en Franse, Zweedse, Griekse en Portugese huishoudens weinig. 

Nederlandse huishoudens reserveren in Europees perspectief bezien een gemiddeld bedrag
voor de in tabel 13.18 onderscheiden uitgaven ten behoeve van de vrije tijd. Binnen dat pakket
springen de uitgaven aan sport en andere recreatie er uit. Ook de bestedingen aan geavanceer-
de apparatuur voor vrijetijdsgebruik liggen wat boven het Europese landengemiddelde. 
De som van de verteringen in de horeca en van alcoholische dranken thuis ligt daarentegen
beduidend onder het Europese peil; slechts Scandinavische huishoudens blijven bij
Nederlandse huishoudens achter. De consumptie van boeken en culturele diensten in
Nederlandse huishoudens benadert het Europese gemiddelde, maar blijft daar niettemin iets
onder. Bij de particuliere uitgaven aan cultuur dient te worden opgemerkt dat dit mede wordt
veroorzaakt door de ruime mate waarin de kosten van culturele diensten in Nederland door de
overheid gedragen worden. 
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Tabel 13.18 Enkele consumptieve bestedingen ten behoeve van de vrije tijd, per huishouden in veertien Europese landen, 
in euro's PPPa, 1994

apparatuur cafés, som van deze aandeel in
(audio, video, sport en restaurants culturele vrijetijds- consumptieve

foto, etc.) recreatie en  alcohol boeken diensten bestedingen bestedingen

Nederland 374 260 1.026 77 230 1.967 10%
West-Europa

België 679 600 1.509 . 277 3.065 14%
Duitsland 424 140 1.235 83 347 2.229 11%
Frankrijk 424 174 1.226 96 179 2.099 9%
Ierland 158 222 2.060 44 447 2.931 13%
Verenigd Koninkrijk 413 158 1.929 88 327 2.915 14%

Noord-Europa
Denemarken 420 82 984 86 384 1.956 10%
Finland 235 162 708 77 247 1.429 9%
Noorwegen 503 61 904 132 274 1.874 10%
Zweden 363 140 895 99 50 1.547 9%

Zuid-Europa
Griekenland 110 35 1.023 62 78 1.308 7%
Italië 294 166 1.234 130 278 2.102 9%
Portugal 165 16 1.680 72 52 1.985 12%
Spanje 174 92 1.743 76 264 2.349 12%

landengemiddelde 338 165 1.297 86 245 2.125 11%
a PPP = purchasing power parity: per land gecorrigeerd voor de koopkracht, (waardoor verschillen tussen rijke en minder rijke landen

kleiner worden).

Bron: Eurostat (Household Budget Survey 1994

Het aanbod van aantallen restaurants en cafés in de diverse landen bevat eveneens informatie
over de wijze van vrijetijdsbesteding, waarbij aangetekend dat het ontbreekt aan informatie
over omvang en omzet van die horecagelegenheden (tabel 13.19). Ongeacht of het criterium
van dichtheid naar inwonertal dan wel naar oppervlakte wordt gehanteerd,13 blijkt België het
hoogste voorzieningenniveau in de horecasector te kennen. Het kent veruit de grootste geogra-
fische dichtheid aan restaurants en cafés, alsmede het hoogste aantal restaurants per hoofd van
de bevolking. Dat Spanje België voorbijstreeft wat het aantal cafés per hoofd betreft, laat
onverlet dat de Belgen ook in dit opzicht vorstelijk bediend worden. Andere landen met een
hoge horecadichtheid zijn het Verenigd Koninkrijk, Italië en het al genoemde Spanje. Noord-
Europese landen kennen in de horeca een laag voorzieningenniveau. 
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Tabel 13.19 Voorzieningendichtheid in de horeca: aanwezigheid van restaurants en cafés in elf Europese landen, 
1997 (in absolute aantallen, per miljoen inwoners en per 1.000 km2)

restaurants cafés
per miljoen per per miljoen per 

aantal inwoners 1000 km2 aantal inwoners 1000 km2

Nederland 19.181 1.239 470 19.396 1.253 475
West-Europa

België 21.057 2.079 690 29.724 2.934 975
Duitsland 108.677 1.332 305 69.068 847 194
Frankrijk 81.313 1.400 147 49.239 847 89
Ierland 2.571 724 37 8.694 2.449 124
Verenigd Koninkrijk 100.000 1.722 410 80.000 1.377 328

Noord-Europa
Denemarken 7.866 1.507 183 2.441 468 57
Finland 3.800 744 11 6.900 1.350 20

Zuid-Europa
Italië 90.000 1.573 299 150.000 2.622 498
Spanje 58.886 1.486 116 213.987 5.400 423

landengemiddelde 49.355 1.381 267 62.945 1.955 324
Bron: Hotrec (www.hotrec.org).

Het dun bevolkte Ierland kent een hoge dichtheid aan pubs per hoofd van de bevolking, maar
een geringe geografische pubdichtheid. Het aantal restaurants is er, naar beide maatstaven
gemeten, het laagst van de landen waarover cijfers voorhanden zijn, mogelijk mede vanwege
het grote aantal pubs, waar dikwijls ook gegeten kan worden. In weerwil van de faam van de
Franse keuken, ligt het aantal restaurants per hoofd van de bevolking er 'slechts' op het
Europese landengemiddelde, terwijl de kans dat men zich op een willekeurige plaats in de
buurt van een restaurant bevindt in Franrijk zelfs verhoudingsgewijs gering is. 
Nederland neemt een gemiddelde positie in. Het voorzieningenaanbod per vierkante kilometer
ligt boven het Europese landengemiddelde, het aanbod per hoofd niet. Sterker: het aantal res-
taurants per hoofd van de bevolking blijft daar licht bij achter, het aantal cafés zelfs vrij sterk.
In een klein en dichtbevolkt land resulteert een matige horecadichtheid naar inwonertal echter
al snel een hoge geografische dichtheid. 

13.3.2 Grensoverschrijdend toerisme
Toerisme is een belangrijk facet van de diensteneconomie geworden. Het Europese landen-
gemiddelde van het aantal recreatieve reizen naar het buitenland bedroeg in 1996 bijna 500
reizen per 1.000 inwoners (tabel 13.20). Aangezien enkele landen met relatief weinig inwoners
dit gemiddelde opkrikken (Oostenrijk, Zwitserland en Nederland), ligt het aantal reizen onder
1.000 doorsnee Europeanen lager. 
Noorderlingen hebben een voorkeur voor zuidelijke bestemmingen. Frankrijk en Spanje zijn
veruit favoriet bij Noord- en Midden-Europese reizigers. Omgekeerd leggen zuiderlingen geen
groot enthousiasme voor noordelijke bestemmingen aan de dag. Integendeel, voorzover zij
hun land al verlaten, kiezen ook zij bij voorkeur voor Frankrijk, Spanje of een andere zuidelijke
bestemming. Behalve Zuid-Europeanen zijn ook de Fransen opmerkelijk weinig geneigd hun
eigen land te verlaten. 
Van de landen met veel inwoners kent alleen Duitsland een reislust die boven het Europese
landengemiddelde ligt. Hoewel Duitsers bij voorkeur naar Frankrijk en Oostenrijk afreizen,
heeft de combinatie van hun aantal en hun reislust tot gevolg dat zij in menig Europees land,
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waaronder Nederland, de grootste groep bezoekers vormen. Dat is het geval in alle Duitse
buurlanden behalve België, alsmede in de overige Scandinavische landen en in Griekenland. 
Het verschil tussen het aantal gemaakte reizen en het aantal ontvangen reizigers geeft een
beeld van de nettotoeristenstroom. De Alpenlanden Zwitserland en Oostenrijk, de klimatolo-
gisch en cultuurhistorisch interessante mediterrane bestemmingen alsmede Frankrijk, dat beide
kenmerken in zich verenigt, en Ierland zijn nettobestemmingslanden: per 1.000 inwoners
komen er meer toeristen binnen dan er inwoners over de grenzen reizen. In veel geringere
mate geldt dat ook voor Noorwegen en België. In Nederland en Duitsland is de toeristische
uitstroom beduidend groter dan de instroom, hetgeen in mindere mate eveneens geldt voor
Finland en Denemarken. 
De verschillen in de ingaande en uitgaande geldstromen zijn overigens kleiner dan de ver-
schillen in aantallen toe- en uitstromende reizigers zouden doen vermoeden. Voor bijna alle
nettoinstroomlanden geldt dat de ingezetenen die als toerist dat land verlaten op hun omzwer-
vingen meer uitgeven dan degenen die als toerist dat land komen bezoeken. Alleen Spanje
wijkt hiervan af. Dat uitgaande toeristen in de regel meer besteden dan de dat ze als inkomend
toerist in het land van bestemming uitgeven is terug te voeren op de reiskosten.

Tabel 13.20 Inkomend en uitgaand toerisme: aantallen per 1000 inwoners, gemiddelde uitgaven in USdollars en herkomst- c.q.
bestemmingsland, in zestien Europese landen, 1996

inkomend toerisme uitgaand toerisme
aantal

aantal gemiddelde buitenlandse gemiddelde
bezoekers uitgaven per eerste reizen uitgaven  eerste

per 1000 bezoeker en tweede per 1000 per reiziger en tweede
inwoners (US-dollars)         herkomstland inwoners (USdollars) bestemmingsland

Nederland (NL) 430 878 D UK 830 894 F E
West-Europa

België (B) 560 1.074 UK F 420 2.178 E UK
Duitsland (D) 180 874 NL USA 550 1.120 F AU
Frankrijk (F) 1.060 459 D NL 180 1.567 E UK
Ierland (IRL) 1.320 365 UK USA 730 770 UK E
Oostenrijk (A) 2.080 907 D I 1.200 1.213 Tsjechië Hongarije
Zwitserland (CH) 1.540 891 D USA 1.020 1.044 F E
Verenigd Koninkrijk (UK) 440 791 USA F 470 903 F E

Noord-Europa
Denemarken (DK) 350 2.247 D S 530 1.561 F D
Finland (FIN) 180 2.073 D S 390 1.211 Rusland E
Noorwegen (NO) 680 859 D DK 430 2.297 S UK
Zweden (S) 290 1.495 D NO 370 1.684 F E

Zuid-Europa
Griekenland (EL) 930 434 D UK 96 1.303 Cyprus Bulgarije
Italië (I) 620 770 CH F 170 1.263 F E
Portugal (P) 1.010 430 E UK 210 1.073 E F
Spanje (E) 1.040 688 F P 260 436 P F

landengemiddelde 794 952 (D) (UK) 491 1.282 (F) (E)
Bron: Unesco (1998)
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Nederlanders zijn naar verhouding enthousiaste reizigers. Het aantal reizen per 1.000 inwoners
ligt royaal boven het Europese landengemiddelde. Alleen Oostenrijkers en Zwitsers begeven
zich vaker ter recreatie buiten hun landsgrenzen. Daar staat tegenover dat Nederlanders op
vakantie relatief weinig geld uitgeven. Slechts Ierse en Spaanse vakantiegangers geven op reis
minder uit. Dit beantwoordt aan het (zelf)beeld van reislust en zuinigheid, wellicht het best
samengevat onder verwijzing naar de grote aantallen Nederlanders die er met tent of caravan
op uit gaan. Daarbij kan worden aangetekend dat reizen naar het buitenland in Nederland rela-
tief sterk gedemocratiseerd is, waardoor ook minder koopkrachtigen de landsgrenzen over-
schrijden. Het fenomeen van de korte vakantie tussendoor zou de uitgaven per reis eveneens
kunnen drukken (SCP 1990: 243-244). Daarentegen wijst het hogere uitgavenniveau van de
relatief kleine groepen Grieken, Italianen en Portugezen erop dat een recreatieve reis naar het
buitenland in die landen nog allerminst gemeengoed is. 
Tot slot moge het verschil tussen Nederlanders en Belgen opmerkelijk heten. Nederlanders
bereizen bijna tweemaal zo vaak een buitenlandse bestemming als Belgen, maar de Nederlandse
reiziger geeft daarbij nog niet de helft (41%) uit van wat de Belgische reiziger spendeert.
Anders dan bij Nederlanders behoort Frankrijk bij onze zuiderburen niet tot de favoriete
bestemmingen.

13.3.3 Sport
Het rapport Sports participation in Europe bevat een poging de sportdeelname in enkele
Europese landen te vergelijken (Compass 1999: 30-38). Hierbij is gebruikgemaakt van natio-
nale surveys, die niet met het oog op een internationale vergelijking waren opgezet. Bijgevolg
lopen de meetmomenten enigszins uiteen en was het niet mogelijk de statistieken volledig te
harmoniseren. Desondanks leent het materiaal zich voor een internationale vergelijking. De
percentages van de bevolkingen die tenminste één keer per jaar sporten wijzen uit dat de
sportdeelname in Zuid-Europese landen veel lager ligt dan in de rest van Europa. In
Scandinavische landen wordt iets meer gesport dan in Nederland en West-Europese landen
(tabel 13.21, eerste getallenkolom).

Tabel 13.21 Sportdeelname in acht Europese landen, bevolking van 16 jaar en ouder, midden jaren negentig 
(aantal keren sport per jaar)

georganiseerd recreatief
totale intensief regelmatig intensief regelmatig nu en dan incidenteel

deelname (≥ 120 keer) (60-120 keer) (≥ 120 keer) (60-120 keer) (12-60 keer) (1-12 keer)

Nederland (1995) 63 8 10 8 6 25 6
West-Europa

Ierland (1994) 64 7 7 11 3 15 21
Verenigd Koninkrijk (1996) 66 5 4 13 6 19 20

Noord-Europa
Finland (1997) 81 6 5 33 29 6 2
Zweden (1997) 70 12 5 25 17 11 8

Zuid-Europa
Italië (1995) 23 2 2 3 3 8 5
Portugal (1998) 23 3 4 8 3 4 1
Spanje (1995) 31 2 2 7 4 10 6

landengemiddelde 53 7 5 14 9 12 9
Bron: Compass (1999), behalve de gegevens over Portugal: tweede Compasscongres (Rome, november 1999)

28 VRIJE TIJD,  MEDIA EN CULTUUR



In de overige kolommen is een uitsplitsing gemaakt naar de aard van sportbeoefening. Sporten
varieert van wekelijks vele uren in georganiseerd verband actief zijn tot incidentele beoefening.
Om een beeld te krijgen van de verscheidenheid onder sporters is een indeling gemaakt naar
intensiteit (frequentie in keren per jaar) en organisatiegraad (in verenigings- en competitie-
verband) van de sportbeoefening. Laatstgenoemd onderscheid is alleen bij intensieve en regel-
matige sportbeoefening gehanteerd. Zo ontstaan zes groepen, variërend van sporters die meer
dan 120 keer per jaar in georganiseerd verband sporten tot sporters die 1 tot 12 keer per jaar
aan sport doen. 
Deze uitsplitsing brengt, naast het al geconstateerde verschil in aantallen sporters, nog twee
verschillen tussen landen aan het licht. Ten eerste is de sportbeoefening in beide
Scandinavische landen niet alleen uitzonderlijk hoog aantal deelnemers, maar ook uitzonder-
lijk intensief aantal keren. Het percentage inwoners dat meer dan 120 keer per jaar sport
bedraagt in Finland 39% (6% + 33%)en in Zweden 37% (12% + 25%) van de totale bevolking,
dat is meer dan de totale sportbeoefening, de incidentele incluis, in Zuid-Europese landen. De
percentages regelmatige sporters liggen in die Scandinavische landen eveneens hoog. In ver-
gelijking met West-Europese landen ligt het aantal sporters in Scandinavië wat hoger en doen
degenen die sporten dat vooral veel intensiever. 
Het tweede verschil is de organisatiegraad: Zweden en Finnen sporten erg veel ongeorgani-
seerd, mogelijk omdat men er veel per ski op uit trekt. De percentages georganiseerde sporters
onder de bevolking verschillen er niet veel van die in de West-Europese landen. Sterker nog,
van de hier geanalyseerde landen kent Nederland met 18% het hoogste percentage frequent-
georganiseerde sporters. 

De hoge graad van georganiseerde sportdeelname in Nederland laat zich goed illustreren aan
de hand van de voetbalsport. In die tak van sport speelt Nederland een grotere rol dan op
grond van het inwonertal verwacht had mogen worden. Het aantal keren dat een Nederlands
clubteam de Europacup 1 of Champions' League won is hoog, afgezet tegen het aantal inwo-
ners van ons land zelfs zeer hoog (tabel 13.22). Maakt dat Nederland tot een voetbalmuis die
brult?
Wel als het inwonertal van ons land als referentiepunt genomen wordt; dan ligt het aantal cups
vijfmaal boven het Europese landengemiddelde. Ook wat betreft het aantal georganiseerde
voetballers behoort Nederland tot de grote voetballanden. Alleen Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk herbergen meer georganiseerde voetballers dan Nederland, Italië onge-
veer net zoveel en de andere landen minder. Afgezet tegen het aantal inwoners heeft alleen
Duitsland meer georganiseerde voetballers dan Nederland. Het verschil tussen beide landen is
terug te voeren op de massale beoefening van de voetbalsport door Duitse vrouwen: 772.000
speelsters in Duitsland, tegen 60.000 in Nederland (UEFA 1997). Afgezet tegen het aantal
georganiseerde spelers is Nederland qua Europacup/Champions' League-overwinningen niet
het meest succesvolle voetballand. Die eer komt dan aan Portugal toe, gevolgd door Spanje. 
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Tabel 13.22 Voetballers en voetbalsuccessen, (in absolute aantallen en naar aantal inwoners en aantal actieve voetballers), 
in zestien Europese landen, 1997 en 2000a (peiljaar aantallen inwoners en aantallen voetballers 1997, peiljaar aantal 
voetbalsuccessen medio 2000

aantallen georganiseerde voetballers aantal keren dat Europacup I /
en inwoners Champions' League gewonnen werd

georganiseerde voetballers aantal cups aantal cups 
voetballers inwoners per miljoen aantal per 100.000 per miljoen

(x mln.) (x mln.) inwoners cups inwoners voetballers

Nederland 0,95 15,5 61.345 6 39 6,3
West-Europa

België 0,44 10,1 43.718 0 0 0,0
Duitsland 5,36 81,6 65.641 5 6 0,9
Frankrijk 1,63 58,1 27.970 1 2 0,6
Ierland 0,16 3,6 44.722 0 0 0,0
Oostenrijk 0,42 8,1 51.579 0 0 0,0
Zwitserland 0,21 7,2 29.194 0 0 0,0
Verenigd Koninkrijk 2,45 58,1 42.191 10 17 4,1

Noord-Europa
Denemarken 0,24 5,2 45.970 0 0 0,0
Finland 0,08 5,1 14.805 0 0 0,0
Noorwegen 0,21 4,3 49.616 0 0 0,0
Zweden 0,16 8,8 18.284 0 0 0,0

Zuid-Europa
Griekenland 0,22 10,5 21.085 0 0 0,0
Italië 0,94 57,2 16.362 9 16 9,6
Portugal 0,10 9,8 9.897 3 31 30,9
Spanje 0,48 39,6 12.029 9 25 18,8

landengemiddelde 0,88 34.650 2,6 8,5 4,5
a Peiljaar aantallen inwoners en aantallen voetballers 1997, peiljaar aantallen voetbalsuccessen medio 2000.

Bron: UEFA (ledentallen: UEFA 1997; winnaars Europacup en Champions' League: www.uefa.com)

Het ontbreekt aan een internationaal vergelijkend overzicht van uitgaven voor de sport waarin
ook Nederland voorkomt. Wel is voor elf andere Europese landen zo'n overzicht gemaakt (zie
tabel 13.23), waar enige gegevens over Nederland aan toegevoegd zijn. Uitgedrukt in uitgaven
per inwoner besteden Zuid-Europese overheden in de regel minder aan sport dan overheden
elders in Europa. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoren relatief laag. De Nederlandse
publieke uitgaven ten behoeve van sport per hoofd van de bevolking liggen boven het
Europese landengemiddelde. 

De private sportuitgaven liggen in Zwitserland op eenzame hoogte, terwijl de overheid daar in
uitgaven per hoofd van de bevolking niet tot de zuinige begunstigers van de sport behoort.
Ook Britten, Finnen en Spanjaarden geven relatief veel aan hun sportactiviteiten uit. Bij
Britten en Spanjaarden zou men kunnen betogen dat dit is ter compensatie van een in dit
opzicht spaarzame overheid, maar dat gaat voor de Finnen niet op. De private sportuitgaven
van de Nederlander liggen, net als bij Belgen en Duitsers, iets boven het Europese landen-
gemiddelde. In de verhouding tussen publieke en private sportuitgaven neemt ons land een
middenpositie in. 
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Tabel 13.23 Uitgaven van overheden en burgersa aan sport, in US-dollars PPP,b in elf Europese landen, begin jaren negentig
overheidsuitgaven t.b.v. sport uitgaven per inwoner 
(in miljoenen US-dollars PPP) (in US-dollars PPP)

centrale lokale aandeel 
totaal overheid overheden overheid publiek privaat

Nederland 1.012 33 979 26% 65 184
West-Europa

België 790 251 539 31% 78 170
Duitsland 5.888 120 5.768 27% 72 183
Frankrijk 2.668 1.333 1.335 38% 46 147
Zwitserland 602 38 464 6% 70 1.136
Verenigd Koninkrijk 2.619 132 2.487 16% 45 224

Noord-Europa
Denemarken 328 53 275 39% 63 89
Finland 509 76 433 29% 100 228
Zweden 473 47 426 23% 54 143

Zuid-Europa
Italië 2.488 1.066 1.422 20% 43 165
Portugal 415 191 224 35% 42 72
Spanje 1.302 309 993 14% 33 204

landengemiddelde 1.591 304 1.264 25% 59 164c

a Uitgaven van overheden en burgers aan sport zijn niet de totale uitgaven aan sport, ook via bedrijven en loterijen wordt sport
gefinancierd.

b PPP = purchasing power parity: per land gecorrigeerd voor de koopkracht, (waardoor verschillen tussen rijke en minder rijke 
landen kleiner worden).

c Zwitserland is buiten beschouwing gelaten, anders bedraagt het landengemiddelde 251 en is Zwitserland het enige land dat
hoger scoort.

Bron: Council of Europe's Committee for the Development of Sport (1995); voor Nederland: CBS (op aanvraag) en 
Oldenboom, et al. (1996)

13.3.4 Media
In kort bestek volgt nu een verkenning van gedrukte media (kranten en boeken), van geluid en
beeld (televisie, film en geluidsdragers) alsmede van modernere vormen van informatie- en
communicatietechnologie in Europa in de jaren negentig. 
Met betrekking tot het gedrukte woord zijn gegevens bijeengebracht over het aantal kranten-
titels, over de oplage van dagbladen, over het aantal literaire boektitels en over het aantal
bibliotheken (helaas ontbrak het aan cijfers over de oplage of verkoop van het literaire boek
en over het aantal boekhandels). Bij de vergelijking van het aantal dagbladtitels in de diverse
Europese landen maakt het nogal wat uit of men het aantal titels al dan niet relateert aan de
bevolkingsgrootte. Wat aantal titels betreft staat Duitsland op eenzame hoogte, maar gerela-
teerd aan de grootte van de Duitse bevolking wijkt het aantal dagbladtitels er nauwelijks af
van het Europese landengemiddelde (tabel 13.24). Andersom wordt pas na het relateren aan
het inwonertal duidelijk dat er in Frankrijk, Italië en Spanje relatief weinig titels verschijnen.
In beide opzichten bevindt Nederland zich onder het Europese landengemiddelde. 
Uit andere bron is fragmentarische informatie beschikbaar over de aantallen nationaal ver-
schijnende dagbladtitels. Dat waren er midden jaren negentig in het Verenigd Koninkrijk 10 en
in Duitsland 7. Met 8 nationaal verschijnende titels houdt het veel kleinere Nederland gelijke
tred met die veel grotere landen (Euromedia Research Group 1997).

531VRIJE TIJD,  MEDIA EN CULTUUR



De oplage van dagbladen verwijst naar de mate waarin dagbladen aftrek vinden bij het
publiek. Hier tekent zich een noord-zuidtegenstelling af. In de Zuid-Europese landen is de
oplage per 1.000 inwoners beduidend lager dan in Noord-Europa. Nederland en de andere
West-Europese landen nemen een middenpositie in. In de vroege jaren negentig was in de
regel sprake van een slinkende oplage van de dagbladen. De oplage maakte vooral in
Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en in de Scandinavische landen een neer-
gang door. Tegen die trend in steeg de oplage in sommige andere landen, met name in
Nederland, Frankrijk en Griekenland.

Tabel 13.24 Aanbod en oplage van dagbladen, aanbod van literaire titels van bibliotheken in zestien Europese landen, 1990/1995
dagbladen boeken bibliotheken

titels oplage per 1000 inw. literaire titels 
per miljoen per miljoen per miljoen per 1.000 

aantal inw. 1990 1995 aantal inw. inw. km2

Nederland 46 3,0 301 329 2.950 190 82 31
West-Europa

België 32 3,2 301 316 3.696 366 114 38
Duitsland 406 5,0 304 313 13.571 166 160 37
Frankrijk 80 1,4 208 234 10.545 181 58 6
Ierland 6 1,7 169 154 . . 143 7
Oostenrijk 18 2,2 351 298 1.208 151 324 31
Zwitserland 79 11,0 448 371 1.759 244 290 62
Verenigd Koninkrijk 103 1,8 388 344 20.029 345 429 90

Noord-Europa
Denemarken 37 7,1 352 308 2.432 534 174 21
Finland 56 11,0 558 468 1.947 382 263 4
Noorwegen 83 19,2 610 596 3.110 723 271 4
Zweden 98 11,1 526 460 3.104 353 189 4

Zuid-Europa
Griekenland 168 16,1 122 153 1.598 152 64 5
Italië 76 1,3 105 100 9.225 161 41 9
Portugal 23 2,3 45 41 1.934 197 . .
Spanje 85 2,1 88 102 14.492 366 123 10

landengemiddelde 87 6,2 305 287 6.107 301 182 24
Bronnen: Unesco (1993 en 1997)

Het aantal literaire titels dat in 1995 werd (her)uitgegeven kan, net als het aantal dagbladtitels,
op zichzelf worden beschouwd dan wel worden afgezet tegen het aantal inwoners van een
land. In tabel 13.24 zijn beide benaderingswijzen gerapporteerd. Opnieuw blijkt dat sommige
landen die nominaal hoog scoren een bescheiden positie innemen wanneer het inwonertal 
verdisconteerd wordt (Duitsland en Frankrijk). Opnieuw ook tekent zich een zekere noord-
zuidtegenstelling af, met dien verstande dat het ditmaal gaat om een tegenstelling tussen
Scandinavische landen, die zich onderscheiden door een relatief hoog aantal literaire titels,
versus West- en Zuid-Europa, waar het aantal literaire titels dat werd (her)uitgegeven in de
regel aanzienlijk lager lag. Er zijn drie uitzonderingen op deze regel: België, het Verenigd
Koninkrijk en Spanje. In het geval van België houdt dit mogelijk verband met de meertalig-
heid (ook in Zwitserland worden naar West-Europese maatstaven veel titels uitgegeven). Het
Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben gemeen dat ze het thuisland van een wereldtaal zijn,
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hetgeen het aanbod aan titels dat zonder tussenkomst van vertalers kan worden uitgegeven
sterk vergroot. Die redenering volgend had echter ook in Frankrijk een hoger aantal titels per
hoofd van de bevolking verwacht mogen worden.
Nederland behoort wat betreft literaire titels niet tot de koplopers, maar bevindt zich met enkele
Zuid-Europese en enkele andere West-Europese landen in de staartgroep. Dat geldt eveneens
voor het aantal bibliotheken (gerelateerd aan inwonertal). 

Het aantal nationale televisiezenders fluctueert minder sterk dan het aantal landelijke dagblad-
titels (tabel 13.25). Er bestaat geen eenduidig verband tussen bevolkingsgrootte en het aantal
zenders. Sommige inwonerrijke landen kennen relatief weinig nationale zenders (Frankrijk en
Spanje), enkele landen met minder inwoners juist relatief veel (Nederland, België en Zweden).
Commerciële zenders zijn in sommige landen gemeengoed (Nederland, Duitsland, Zweden en
Italië) en elders schaars, zonder dat zich een geografisch patroon aftekent. Nederland loopt
met drie publieke zenders in de pas met het Europese landengemiddelde, maar met tien com-
merciële stations (in 1998: RTL4, RTL5, Veronica, SBS6, NET5, FOX, TMF, Discovery
Channel Nl, Cartoon Network en Kindernet) loopt het voor de muziek uit. 

Afgezet tegen het aantal inwoners kennen Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen en Zweden een
groot aanbod aan filmschermen. Zo bezien sluiten Nederland en Griekenland de rij. Naar
oppervlakte gerekend ontstaat een heel ander beeld, waarin dunbevolkte landen een lage
geografische dichtheid te zien geven. Binnen Europa bestaan grote verschillen in de mate
waarin filmschermen in zogenaamde multiplexen (theaters met acht of meer schermen) zijn
geconcentreerd. In België en het Verenigd Koninkrijk was in 1998 al meer dan 40% van de
schermen in dergelijke complexen geconcentreerd, terwijl die concentratie in andere landen,
waaronder Nederland, nog onder de 10% lag. Belgen, Fransen, Ieren, Noren en Spanjaarden
gaan relatief vaak naar de bioscoop. Hierbij valt geen samenhang met het aanbod aan film-
schermen te onderkennen, net zo min overigens als enigerlei geografisch patroon. 
Nederland kent een verhoudingsgewijs gering aanbod van bioscoopschermen. Per miljoen
inwoners is het aantal schermen nergens in westelijk Europa zo laag als in ons land. Afgezet
tegen de oppervlakte ligt dat aanbod echter wel boven het Europese landengemiddelde. Dit
duidt erop dat het voorzieningenniveau in geografisch opzicht dus wel hoog genoemd mag
worden. Niettemin behoort Nederland tot de hekkensluiters wat betreft het aantal bioscoop-
bezoeken per 1.000 inwoners. In internationaal perspectief bezien zijn de huidige investerin-
gen in multiplexen in Nederland als een inhaalslag te karakteriseren.
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In de penetratiegraad van informatie- en communicatietechnologie tekent zich binnen Europa
een noord-west-zuiddriedeling af (tabel 13.26). In de regel blijven Zuid-Europese landen ach-
ter, hetgeen vooral geldt voor de personal computer, Internetaansluitingen en voor de omzet
van geluidsdragers (en voorzover de informatie reikt ook voor kabelaansluitingen).
Scandinavische landen onderscheiden zich doordat de personal computer en het Internet er
snel ingang gevonden hebben, maar bovenal door de verhoudingsgewijs zeer snelle acceptatie
van de mobiele telefonie.

Tabel 13.26 Penetratiegraad van informatie- en communicatietechnologiea en omzet van geluidsdragers (lp's, mc's en cd's) per
hoofd van de bevolking in US-dollars, in zestien Europese landen, 1996

penetratiegraad informatie- en communicatietechnologie
aantal aantal aantal aantal

aantal kabel- mobiele personal Internet- omzet van 
televisies aansluitingen telefoons computers aansluitingen geluidsdragers 
per 1.000 per 1.000 per 1.000 per 1.000 per 1.000 (per inwoner,
inwoners huishoudens inwoners inwoners inwoners in US-dollars)

Nederland 497 945 33 201 18 43
West-Europa

België 454 944 23 138 6 44
Duitsland 554 566 43 165 9 39
Frankrijk 589 87 24 134 4 40
Ierland 409 420 44 145 8 24
Oostenrijk 497 386 48 124 11 51
Zwitserland 419 760 64 348 18 57
Verenigd Koninkrijk 448 120 98 186 10 47

Noord-Europa
Denemarken 574 364 157 271 20 59
Finland 519 352 199 182 56 29
Noorwegen 433 450 224 273 39 61
Zweden 478 420 229 193 26 46

Zuid-Europa
Griekenland 220 . 26 33 2 12
Italië 446 . 67 84 3 11
Portugal 326 187 34 61 3 16
Spanje 404 . 24 82 3 15

landengemiddelde 454 462 84 164 15 37
a Aantallen per 1.000 inwoners in 1995; Internetaansluitingen in 1996; kabelaansluitingen per 1.000 huishoudens in 1999.

Bron: Unesco (1998), behalve kabelaansluiting: IP (1999)

Waar Nederland bij klassieke media als kranten (aantal dagbladtitels), boeken (aantallen lite-
raire titels en bibliotheken) en films (aantallen titels, bioscoopstoelen en -bezoeken) bij het
Europese landengemiddelde achterbleef, bekleedde het bij het nieuwere medium van de (com-
merciële) televisie een voorhoedepositie. Geldt dit meer in het algemeen voor nieuwe media? 
De gegevens in tabel 13.26 geven aanleiding tot een voorzichtig bevestigend antwoord op die
vraag. De bekabeling ligt in Nederland royaal boven het Europese landengemiddelde. Dat
geldt in mindere mate ook voor verspreiding van televisietoestellen, personal computers,
Internetaansluitingen en voor de omzet van geluidsdragers (telkens gecorrigeerd voor inwo-
nertal). Wat mobiele telefonie betreft, blijken Nederlanders in Europees perspectief echter
allerminst tot de early adopters gerekend te kunnen worden. 
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13.3.5 Voorkeur voor de nationale cultuurindustrie
Na de verkenning van het Europese medialandschap, en voorafgaand aan een verkenning van
cultuur in engere zin, wordt de aandacht nu gericht op de mate waarin men in diverse
Europese landen een voorkeur heeft voor de producten van de 'eigen' nationale cultuurindustrie.
Dit wordt hier vastgesteld aan de hand van het aandeel buitenlandse films in de bioscoop-
recettes en van genrevoorkeuren in de verkoop van geluidsdragers (tabel 13.27). 
In Frankrijk en Italië heeft het filmpubliek een verhoudingsgewijs sterke gerichtheid op films
van eigen bodem. Aan het andere eind van het spectrum tonen Nederlanders, Belgen en
Zwitsers zich weinig in het 'eigen' filmaanbod geïnteresseerd. Uit het Europese landengemid-
delde blijkt dat bijna 80% van de Europese bioscooprecettes door producten van de
Amerikaanse filmindustrie wordt gerealiseerd (of meer precies Hollywood, zie Hofstede
2000). In België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en vooral Nederland ligt dat percentage
nog hoger. Met het oog op de voorkeur voor het 'eigen' filmaanbod hoeft het niet te verbazen
dat het Amerikaanse marktaandeel in Frankrijk en Italië lager is. Ook in Zwitserland ligt dat
aandeel lager dan elders. Zwitsers blijken met afstand de meest fervente afnemers van films
uit andere Europese landen. Gezien de taal en de productie gaat het hierbij naar mag worden
aangenomen om Duitse, maar vooral om Franse films. 
De filmmarkt in het Verenigd Koninkrijk kenmerkt zich door een van het Europese continent
afgekeerde smaakvoorkeur. Britse en Amerikaanse films realiseren er 98% van de filmrecettes.
Men zou kunnen aanvoeren dat dit te herleiden is tot een voorkeur voor de eigen taal. Daar
staat tegenover dat ook in de Nederland de belangstelling voor de Europese film gering is, het-
geen in ons land, gezien de voorkeur voor Amerikaanse films, niet aan een afkeer van een
vreemde taal geweten kan worden. 
Tot slot zij opgemerkt dat er in de voorkeur voor nationale, Amerikaanse of Europese films
geen geografisch patroon te onderkennen valt. Zo zijn de voorkeuren van Denen en Zweden
nagenoeg identiek aan die van Spanjaarden. 

De relatieve voorkeur voor producten van de binnenlandse versus de buitenlandse cultuur-
industrie kan ook worden afgelezen uit de uitsplitsing van de verkoop van voorbespeelde
geluidsdragers binnen het populaire genre (tabel 13.27). Het Europees landengemiddelde wijst
uit dat een op de drie verkochte geluidsdragers van de eigen nationale cultuurindustrie betrok-
ken wordt. Dat aandeel verschilt sterk tussen landen. Zwitsers hebben uitgesproken weinig
belangstelling voor hetgeen de eigen muziekindustrie produceert. In mindere mate geldt dat
eveneens voor Nederlanders, Belgen, Ieren, Oostenrijkers, Noren en Portugezen. In het geval
van Ierland en Portugal, landen met een duidelijke eigen muziektraditie, lag dit op voorhand
niet in de lijn der verwachting.
Omgekeerd heeft men in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Italië een grotere
voorkeur voor het eigen muziekproduct, hetgeen in mindere mate ook geldt voor Duitsland en
Finland. Binnen deze op de eigen cultuurindustrie gerichte landen zijn opnieuw alle windstre-
ken vertegenwoordigd. Overigens is in het Verenigd Koninkrijk menig nationaal popartiest
tevens internationaal popartiest, wat de Britse gerichtheid op het nationale muziekproduct 
relativeert.
In alle Europese landen neemt het klassieke genre een gering, soms bijna marginaal, aandeel
van de verkoop van geluidsdragers voor zijn rekening. Het Europese landengemiddelde van
het aandeel van het klassieke genre bedraagt een kleine 7%. Tegenover iedere euro die voor
een opname van klassieke muziek wordt uitgegeven, staan 15 euro's voor producten uit de
populaire muziekindustrie. 
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Tabel 13.27 Filmrecettes naar land van herkomst (1998), omzet van geluidsdragers (1996) naar genre (cd's, lp's en 
voorbespeelde mc's) en opvatting dat cultuurbeleid een zaak is van de nationale overheid en niet van de Europese 
Unie 1995-1998 (in procenten, 1995)

filmrecettes naar land van aandeel genres
herkomst van bioscoopfilms in omzet geluidsdragers

natio- pop cultuurbeleid
uit naal inter- zaak van nationale  

eigen uit van- popu- natio- overheid en niet  
land Amerika elders klassiek lair naal van Europese Unie

Nederland 6 90 5 9 23 68 61

West-Europa
België 1 87 12 6 15 79 72
Duitsland 8 85 7 10 40 50 57
Frankrijk 27 64 9 8 47 45 69
Ierland . . . 3 19 78 77
Oostenrijk . . . 8 10 82 69
Zwitserland 3 72 25 10 7 83 .
Verenigd Koninkrijk 12 86 2 7 51 42 67

Noord-Europa
Denemarken 13 78 10 4 34 62 81
Finland 10 80 10 10 41 49 73
Noorwegen 8 . . 5 24 71 77
Zweden 15 76 9 4 29 67 82

Zuid-Europa
Griekenland . . . 3 59 38 63
Italië 24 65 11 5 54 41 50
Portugal . . . 6 22 72 71
Spanje 12 79 10 8 36 56 67

landengemiddelde 12 78 10 7 32 61 69
Bron: Media Salles (1999), Unesco (1998) en Eurobarometer (www.nsd.uib.no)

Afgezet tegen het Europese landengemiddelde van 7% is het klassieke genre ondervertegen-
woordigd in Ierland, Denemarken, Zweden en Griekenland. Daarentegen kiezen Finnen,
Duitsers en Zwitsers verhoudingsgewijs vaak voor een opname met klassiek repertoire. 

Wat betreft het belang van de binnenlandse cultuurindustrie valt op dat men slechts in een deel
van de landen met een verhoudingsgewijs sterke voorkeur voor muziek van eigen bodem
(Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Italië, in mindere mate Duitsland en Finland)
ook sterk op films van eigen bodem georiënteerd is (Frankrijk en Italië). Fransen en Italianen
kennen in beide opzichten een relatief sterke voorkeur voor de eigen cultuurindustrie.
Duitsers, Britten en Finnen combineren een voorkeur voor de eigen muziekindustrie met een
voorkeur voor de Amerikaanse filmindustrie. Als het gaat om cultuurbeleid, zijn het alleen de
Italianen die een gerichtheid op de eigen cultuurindustrie combineren met een sterke opvatting
dat cultuurbeleid door de nationale overheid en niet door de Europese Unie dient te worden
gevoerd.
In Nederland en België is zowel de markt voor films als die voor geluidsdragers relatief sterk
op het buitenland gericht. Nergens anders draagt de filmmarkt zo sterk het stempel van de
Amerikaanse filmindustrie als in Nederland.14 Of dit gezien moet worden als een veramerika-
nisering (veelal met negatieve connotaties omgeven) dan wel als een open houding jegens 
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cultuurproducties uit den vreemde (hetgeen positievere connotaties oproept) is aan de lezer,
waarbij wel zij aangetekend dat het vertalen of importeren van buitenlandse boektitels positiever
ervaren lijkt te worden dan het importeren van films, muziek en televisieprogramma's. 

13.3.6 Cultuur 
Ten aanzien van cultuur in engere zin ligt het zwaartepunt in eerste instantie noodgedwongen
bij musea. Op het gebied van podiumkunsten (muziek en theater), van amateurkunstbeoefening
en van geld- en subsidiestromen in de diverse landen ontbreekt het aan vergelijkbare cijfers.
Uit diverse bronnen konden wel tellingen van de aantallen musea en museumbezoeken geput
worden. Voor een aantal landen zijn deelnamecijfers bekend. Daarbij komt behalve het bezoek
aan musea ook het bezoek aan theater en aan uitvoeringen van klassieke en popmuziek ter
sprake. Tevens is het dan mogelijk iets dieper te graven, door cultuurdeelname aan leeftijd en
opleidingsniveau te relateren. 
Het is duidelijk dat de brutoaantallen musea en kunstmusea in de diverse landen zich slecht
lenen voor een vergelijking tussen landen. Minder duidelijk is of in plaats daarvan het aantal
(kunst)musea tegen het inwonertal of tegen de oppervlakte van een land moet worden afgezet.
Tabel 13.28 bevat beide typen tellingen (zie noot 10). 

Tabel 13.28 Aantal musea en kunstmusea in elf Europese landen, 1992 (in absolute aantallen en afgezet tegen 
inwonertal en oppervlakte)

musea kunstmusea
aantal per miljoen per aantal kunst per miljoen per 
musea inwoners 1.000 km2 musea inwoners 1.000 km2

Nederland 732 47 18 68 4 1,7
West-Europa

Duitsland 4.682 58 8 506 6 1,4
Oostenrijk 712 89 8 48 6 0,6
Zwitserland 776 109 19 126 18 3,1

Noord-Europa
Denemarken 228 44 5 55 11 1,0
Finland 249 49 1 46 9 0,1
Noorwegen 475 110 1 36 8 0,1
Zweden 197 23 0 27 3 0,1

Zuid-Europa
Griekenland 268 26 1 60 6 0,5
Italië 3.442 60 11 953 17 3,2
Portugal 310 32 3 80 8 0,9
Spanje 1.054 27 2 332 8 0,7

landengemiddelde 1.094 56 6 195 9 1,1
Bron: Unesco (1997)

Binnen Europa kent Zwitserland de hoogste museumdichtheid. Noorwegen kent een vergelijk-
bare score naar inwonertal, maar afgezet tegen de oppervlakte is de museumdichtheid er laag.
In Zweden en in de meeste zuidelijke landen zijn musea dun gezaaid. Italië blijft als het enige
Zuid-Europese land niet bij de rest van Europa achter; integendeel, met name naar oppervlakte
gerekend ligt de museumdichtheid in Italië zelfs wat boven het Europese peil. Naar aantal
kunstmusea gerekend onderscheidt Italië zich met Zwitserland in positieve zin. 
Wat betreft Nederland herhaalt zich het patroon dat zich eerder al bij horeca, bibliotheken en
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filmschermen aftekende. Naar inwoners gerekend ligt het aanbod hier onder het Europese lan-
dengemiddelde, naar oppervlakte gerekend kent Nederland een museumdichtheid die royaal
boven het gemiddelde ligt. Dit geldt zowel voor musea in het algemeen als voor kunstmusea
in het bijzonder. In ons kleine en dichtbevolkte land is met een relatief gering aantal musea al
snel een hoge geografische museumdichtheid bereikt. 

Bij het aantal museumbezoeken afgezet tegen het aantal inwoners doen zich aanzienlijke 
verschillen voor (tabel 13.29). In Italië, Portugal en Finland ligt het museumbezoek laag, in
Denemarken, Noorwegen, Zweden en Zwitserland hoog. Het aantal bezoeken aan kunstmusea
per miljoen inwoners ligt in Nederland, Duitsland, Finland en Portugal laag. In dit opzicht
melden musea in Oostenrijk en Zwitserland, maar vooral die in Denemarken en Italië grote
aantallen bezoekers.

Tabel 13.29 Aantal bezoeken aan musea en kunstmusea in tien Europese landen, 1992 (in absolute aantallen en 
afgezet tegen inwonertal)

aantal bezoeken aan musea aantal bezoeken aan kunstmusea
aantal aantal aantal aantal

bezoeken bezoeken per bezoeken bezoeken per
(x mln.) 1.000 inwoners (x mln.) 1.000 inwoners

Nederland 23,0 1.493 4,4 285
West-Europa

Duitslanda 116,5 1.435 18,8 231
Oostenrijka 19,8 2.472 3,6 449
Zwitserlanda 13,1 1.848 3,1 441

Noord-Europa
Denemarken 11,2 2.153 2,7 514
Finland 3,7 721 1,1 216
Noorwegena 9,1 2.107 1,4 320
Zweden 18,6 2.118 . .

Zuid-Europa
Italië 55,0 961 22,1 386
Portugal 5,7 583 2,6 265
Spanjea 46,3 1.168 21,2 535

landengemiddelde 29,3 1.551 8,1 364
a In deze landen was niet van alle musea het aantal bezoeken bekend; de schattingen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat 

de niet-rapporterende musea gemiddeld dezelfde aantallen bezoekers trokken als de wel rapporterende musea.

Bron: Unesco (1997)

Er mag niet van worden uitgegaan dat alle bezoekers van musea uit het land zelf afkomstig
zijn. Integendeel, eerder in deze paragraaf is gebleken hoe groot de toeristenstroom heden ten
dage is. Daarbij wint het cultuurtoerisme aan belang (Richards 1999). Om de culturele belang-
stelling van een bevolking te peilen is het daarom beter af te gaan op bevolkingsonderzoek
waarin naar museumbezoek gevraagd wordt, waarbij aangetekend dient te worden dat dit
bezoek zich deels gedurende vakanties buiten de landsgrenzen heeft voltrokken. 
Vergelijkbare bezoekcijfers zijn helaas slechts voor een beperkt aantal landen voorhanden. 
Het rapport Cultural statistics in the EU bevat een vergelijking van nationale bevolkingson-
der-zoeken naar cultuurparticipatie in verschillende EU-landen (EC 2000). Het bleek onmoge-
lijk om voor ieder land vergelijkbare gegevens te presenteren, met verschillen in vraagstelling
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tussen de diverse nationale onderzoeken als voornaamste struikelblok.15 Bovendien hebben de
gepresenteerde gegevens niet op hetzelfde meetjaar betrekking (het peiljaar loopt uiteen van
1990 in Spanje tot 1998 in België). Aangezien de omvang van het deel van de bevolking dat
belangstelling heeft voor kunst en cultuur echter maar langzaam verandert (De Haan en Knulst
2000), vormt het verschil in meetmoment geen belemmering voor een internationale vergelij-
king. Langs deze weg is voor een beperkt aantal landen meer en gedetailleerdere informatie
beschikbaar. Het betreft behalve museumbezoek ook bezoek aan podiumkunsten, inclusief
informatie over verschillen naar leeftijd en opleidingsniveau (tabel 13.30).
Cultuurparticipatie blijkt in Zuid-Europa geringer te zijn dan in de rest van Europa. Bij elk
van de vier onderscheiden vormen van cultuurparticipatie (klassiek concert, popconcert, 
museum en theater) blijft het percentage bezoekers in Zuid-Europa achter bij dat in noordelijker
streken. Het bezoek aan popconcerten in Italië vormt de enige uitzondering op deze regel.
Fransen scharen zich in dit opzicht bij de Zuid-Europeanen: zij tonen minder belangstelling
voor klassieke concerten, musea en theater dan inwoners van noordelijker gelegen landen. Met
name onder Vlamingen en Finnen bevinden zich grote aantallen cultuurliefhebbers.
Vlamingen hebben voor elk van de vier vormen van cultuur veel belangsteling, onder Finnen
geldt dit wel voor musea en theater, maar niet voor concerten. Denen tonen veel belangstelling
voor musea. 
Nederlanders nemen een middenpositie in. De belangstelling voor klassieke concerten en voor
theater ligt rond het landengemiddelde. Daarnaast onderscheidt het Nederlandse publiek zich
in één opzicht als sterk geïnteresseerd en in één opzicht als matig geïnteresseerd: de belang-
stelling voor popconcerten is in ons land relatief groot, die voor musea tamelijk bescheiden.

Van zeven landen (Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, Italië en Spanje)
kan de deelname worden uitgesplitst naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Aangezien de
verschillen tussen de seksen gering zijn, gaat de aandacht hier uit naar de verschillen in cul-
tuurdeelname naar leeftijd en opleidingsniveau. 
Deze verschillen zijn in tabel 13.30 in kaart gebracht door per land en per discipline de 
afwijking van de cultuurdeelname onder jongeren en lager opgeleiden ten opzichte van het
betreffende landengemiddelde weer te geven. Een leesvoorbeeld: het percentage Nederlanders
dat minimaal eens per jaar een klassiek concert bijwoont bedraagt 16, jongeren blijven daar 
8 procentpunten bij achter, met andere woorden 8% van de Nederlandse jongeren bezoekt
jaarlijks eens of vaker een concert waar klassieke muziek ten gehore wordt gebracht.
Overigens schuilt in de plus- en minscores ten opzichte van het landelijke bevolkingsgemid-
delde het risico van misinterpretatie. Afgezet tegen de nationale ijkpunten zijn jongeren in
Nederland sterk ondervertegenwoordigd onder het publiek van klassieke concerten, terwijl
Spaanse jongeren daar licht oververtegenwoordigd zijn. Dit neemt echter niet weg dat het per-
centage jongeren dat per jaar minimaal een keer een klassiek concert bijwoont in deze twee
landen op exact hetzelfde niveau (8%) ligt. Bij theater blijven Nederlandse jongeren opnieuw
iets achter en gaan Spaanse jongeren opnieuw iets vaker dan de respectieve landengemiddelden.
Niettemin ligt het theaterbezoek onder jongeren ligt in Nederland met 25% aanzienlijk hoger
dan in Spanje, waar het 18% bedraagt. 
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De culturele belangstelling van lager opgeleiden ligt bij alle vier vormen van cultuurdeelname
en in alle zeven landen lager dan gemiddeld. Dit is kennelijk een universeel verschijnsel, dat
zowel grenzen tussen culturele genres als grenzen tussen natiestaten overstijgt. Opmerkelijk is
bovendien dat het niet alleen voor gecanoniseerde vormen van cultuurdeelname geldt, maar
ook voor popmuziek. 
Een vergelijking tussen vormen van cultuurdeelname leert dat onderwijs in de regel minder
scherp differentieert bij bezoekers van concerten dan bij bezoekers van musea en theater.
Nederland wijkt van dit patroon af, doordat verschillen in opleiding hier bij popconcerten
dezelfde publieksdifferentiatie teweegbrengen als bij museum- en theaterbezoek. 
Een vergelijking tussen landen wijst uit dat de verschillen naar opleiding in België naar ver-
houding groot zijn en in Groot-Brittannië relatief weinig ter zake doen. De Nederlandse situ-
atie volgt hier in de regel het landengemiddelde, behalve bij popconcerten, waar opleidings-
niveau in Nederland uitzonderlijk sterk differentieert. 

Anders dan voor opleidingsniveau geldt voor leeftijd niet dat bij alle culturele genres en in
alle landen dezelfde verschillen in cultuurdeelname optreden. Wat betreft het effect van oplei-
dingsniveau onderscheidt het bezoek van popconcerten zich van andere vormen van cultuur-
participatie, terwijl er aanzienlijke verschillen tussen de zeven vergeleken landen bestaan,
waarbij Nederland een tamelijk uitzonderlijke positie inneemt. 
Uit de landengemiddelden blijkt dat het effect van leeftijd op cultuurdeelname in de regel
geringer is dan het effect van opleidingsniveau. Dit geldt althans voor elk van de drie gecano-
niseerde cultuuruitingen in tabel 13.30: klassieke concerten, musea en theater. Bij popmuziek
is het effect van leeftijd daarentegen veel sterker. Waar het landengemiddelde in de regel geen
sterke achterstand in cultuurdeelname van jongeren te zien geeft (geen verschil bij klassieke
concerten, +4% bij musea en +1% bij theater), ligt het bezoek aan popconcerten onder jongeren
gemiddeld 21 procentpunten hoger dan de respectieve bevolkingsgemiddelden.
Binnen de door de bank genomen geringe verschillen naar leeftijd doen zich tussen zeven
onderzochte landen niettemin enkele saillante verschillen voor, waarbij met name de positie
van Nederlandse jongeren in het oog springt. Bij het bezoek aan klassieke concerten tekent
zich slechts in enkele landen een verschil naar leeftijd af. Vergeleken met de respectieve
bevolkingsgemiddelden gaan jongeren in Nederland en in Groot-Brittannië maar half zo vaak
naar een klassiek concert, terwijl Vlaamse jongeren juist de helft vaker een klassiek concert
bezoeken.16 Wat betreft museumbezoek neemt de Nederlandse jeugd eveneens een extreme,
ditmaal zelfs unieke positie in. Waar het bezoek aan musea onder Britse en Vlaamse jongeren
rond het bevolkingsgemiddelde ligt, en onder jongeren in Frankrijk, Finland, Italië en Spanje
zelfs boven het bevolkingsgemiddelde, blijft de Nederlandse jeugd op het bevolkingsgemid-
delde achter. Het theaterbezoek van jongeren verschilt alleen in Frankrijk sterk van het gemid-
delde theaterbezoek. 

Verschillen in cultuurdeelname naar leeftijd en opleiding staan op gespannen voet met het
oogmerk van het Nederlandse cultuurbeleid om een brede(re) publiekssamenstelling te
bewerkstelligen. Het accent ligt daarbij momenteel op het bevorderen van culturele belangstel-
ling van jongeren en allochtonen (OCenW 1999). 
Met het voorbehoud dat vergelijkbare informatie hierover slechts voor zeven landen beschik-
baar is, duiden de gegevens uit tabel 13.30 erop dat de in Nederland bestaande leeftijds-
verschillen in de deelname aan gecanoniseerde cultuuruitingen zich in andere Europese landen
niet, of niet in die mate, voordoen. Veeleer lijkt de achterblijvende culturele belangstelling van
jongeren een typisch Nederlands verschijnsel te zijn. Verder tekent zich alleen in Groot-
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Brittannië een soortgelijke culturele onderconsumptie onder jongeren af. Degenen die het
bevorderen van culturele belangstelling onder jongeren hoog in het vaandel dragen, kunnen er
wellicht hoop uit putten dat een lage culturele belangstelling onder jongeren allerminst een
universele wetmatigheid is. 
De ongelijkheid in culturele belangstelling naar gelang het genoten onderwijsniveau heeft
daarentegen wel het karakter van een universele wetmatigheid. Dit noopt tot relativering van
de mogelijkheid hier verandering in te brengen. De mogelijkheden lager opgeleiden voor
kunst en cultuur te interesseren bleken al eerder beperkt (zie bv. Bevers 1988). Heeft cultuur-
spreiding onder allochtonen wel kans op succes? Over het verband tussen etniciteit en cultuur-
deelname ontbreekt het aan internationaal vergelijkbare gegevens. In Nederland is opleidings-
niveau in grote mate bepalend gebleken voor verschillen in cultuurdeelname tussen allochtonen
en autochtonen (De Haan en Knulst 2000), zodat de informatie over de universele verschillen
in cultuurdeelname naar opleidingsniveau indirect ook enig licht werpt op verschillen in cul-
tuurdeelname naar etniciteit. Naarmate de culturele belangstelling van allochtonen achterblijft
conform hun achterstand in hun onderwijsniveau, ligt het niet in de rede te verwachten dat die
achterblijvende culturele belangstelling op korte termijn en via ingrepen in het cultuurbeleid
ongedaan gemaakt kan worden. 'Voor een groot deel hangt de achterstand in de participatie
onder allochtonen samen met andere achtergrondkenmerken, met name opleidingsniveau. Ook
voor autochtonen geldt echter dat lager opgeleiden minder in de culturele wereld participeren
en dat hierin in de loop van de tijd ondanks veel overheidsbeleid weinig veranderd is. De
moeite om achterstanden weg te werken zal voor allochtonen niet minder zijn. Toename van
de cultuurparticipatie van allochtonen is in zekere zin een onderdeel van een breder emancipa-
tieproces' (De Haan en Knulst 2000: 238).

13.3.7 Slot: Europese patronen en de Nederlandse positie
De veelheid aan gegevens noodzaakt tot een samenvattend slotakkoord. Daarbij gaat het in
deze samenvatting primair om het vrijetijdsgedrag in de diverse landen. Niettemin eerst een
enkele samenvattende opmerking over het voorzieningenaanbod. 
Bij de beoordeling van het voorzieningenniveau is het van groot belang of dat aanbod aan de
oppervlakte of aan het aantal inwoners van een land wordt gerelateerd. Naar aantal inwoners
gerekend bleef Nederland wat achter bij het gemiddelde Europese voorzieningenniveau, naar
oppervlakte gerekend ligt dat niveau in Nederland aan de hoge kant. Dit geldt voor elk van de
volgende voorzieningen: cafés, restaurants, bibliotheken, filmschermen, musea in het alge-
meen en kunstmusea in het bijzonder. Ongeacht of een voorziening vooral door marktpartijen
dan wel vooral door de overheid aangeboden wordt, geldt in ons kleine en dichtbevolkte land
dat met een relatief bescheiden aantal voorzieningen per hoofd van de bevolking toch een
relatief hoge geografische voorzieningendichtheid wordt bereikt. 
Voorgaande is vooral veel informatie over de vrijetijdsbesteding in de diverse Europese landen
gepresenteerd. Die informatie over de vrijetijdsbesteding leent zich minder voor een bondige
samenvatting dan de gegevens over het aanbod van voorzieningen. De nu volgende analyse
van de vrijetijdsbesteding spitst zich toe op twee aspecten: het al dan niet bestaan van herken-
bare Europese patronen en de positie van Nederland in Europees perspectief. Achter de gehan-
teerde landen-indeling ging de impliciete assumptie schuil dat de geografische indeling in
Noord-, West- en Zuid-Europa zou samenhangen met kenmerken die de wijze van vrijetijds-
besteding in die landen zouden beïnvloeden. Zuid-Europa kent een warmer klimaat, een lager
welvaartsniveau, een sterker van godsdienst doordrenkte cultuur en minder vertakte statelijke
verzorgingsarrangementen dan men in Noordelijker windstreken gewoon is. Aan het andere
eind van het spectrum kennen Scandinavische landen meer kou, meer welvaart, minder reli-
giositeit en verder uitgewerkte statelijke verzorgingsarrangementen. De overige landen, hier
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onder de noemer West-Europa samengebracht, nemen hierbij in de regel een tussenpositie in.
Deze indeling wordt echter op diverse punten doorkruist. Zo wordt binnen West-Europa wel
onderscheid gemaakt tussen Angelsaksische en Rijnlandse verzorgingsarrangementen, is
Ierland van oudsher sterk katholiek en is Griekenland sinds het schisma van 1054, anders dan
de overige Zuid-Europese landen, niet rooms-katholiek. De twintigste eeuw gaf grote politieke
verschillen te zien, waarbij de democratie niet overal even diep verankerd bleek. En wat type
verzorgingsstaat betreft zijn een Scandinavisch, een Rijnlands en een Angelsaksisch arrange-
ment te onderscheiden. In een meer politieke invulling van dit geografische onderscheid wor-
den die gekarakteriseerd als sociaal-democratisch, corporatistisch respectievelijk liberaal
(Esping-Andersen 1990). 
De merites van een dergelijke driedeling op het terrein van de vrijetijdsbesteding kunnen wor-
den bezien door na te gaan in hoeverre die indeling in de praktijk samenvalt met verschillen in
vrijetijdsbesteding (inclusief mediagebruik en cultuurdeelname) samenvalt. Daartoe leent zich
een ordening op basis van gegevens over 13 aspecten van de vrijetijdsbesteding in 14 Euro-
pese landen (gebaseerd op een eendimensionale Princals-oplossing). De volgende 13 aspecten
van de vrijetijdsbesteding zijn in deze analyse betrokken: belang van de vrije tijd, tevreden-
heid met de vrijetijdsbesteding, geldelijke vrijetijdsuitgaven, alcoholconsumptie, voorstellin-
genbezoek, buitenlandse reizen, voetbalsportbeoefening, boeken lezen, televisie kijken, 
bioscoopbezoek, omzet cd's, museumbezoek en voorkeur voor muziek van eigen bodem.
Zwitserland en Oostenrijk zijn vanwege het grote aantal ontbrekende observaties buiten
beschouwing gelaten. De resultaten van deze exercitie zijn afgebeeld in figuur 13.4. 

Figuur 13.4 Clustering (Princals) van veertien Europese landen, naar de vrijetijdsbesteding van ingezetenen

Deze ordening vertoont grote gelijkenis met de eerder genoemde geografische indeling: van
links naar rechts in de figuur is een zuid-west-noord ordening te onderkennen. De vier Zuid-
Europese landen Griekenland, Spanje, Italië en Portugal onderscheiden zich duidelijk en 'en
bloc' van de overige Europese landen. Minder eenduidig, maar niettemin alleszins herkenbaar,
vormen Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en Finland de andere, noordelijke pool
van dit spectrum. Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en het Verenigd Koninkrijk vormen het
West-Europese midden. Binnen deze middengroep onderscheidt Frankrijk zich als betrekkelijk
'zuidelijk'.
Bij deze ordening van landen is de schifting vooral teweeg gebracht door het belang dat men
aan de vrije tijd hecht, door de tevredenheid met de vrijetijdsbesteding, door de mate van
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museumbezoek, door de omzet van cd's en door de mate waarin men buitenlandse reizen
maakt. Van links naar rechts in de figuur — oftewel: van zuid naar noord in Europa — vindt
men vrije tijd belangrijker, is men tevredener met de vrijetijdsbesteding, bezoekt men frequen-
ter musea, koopt men meer cd's en maakt men vaker buitenlandse reizen. In mindere mate
geldt ook dat men in Noordelijker streken meer leest, meer voetbalt, minder tv kijkt en minder
alcoholische drank consumeert dan in Zuidelijker streken.17

Er tekent zich in de Europese vrijetijdsbesteding een noord-zuid verschil af naar de mate
waarin men de vrije tijd waardeert en besteedt: hoe Noordelijker, hoe tevredener Europeanen
zijn met hun meer cosmopolitische wijze van vrijetijdsbesteding (meer musea, meer lezen,
minder tv, meer cd's en meer buitenlandse reizen). De positie van Nederland is de enige ver-
storing van de geografische driedeling in Zuid-, West- en Noord-Europa. Naar de wijze van
vrijetijdsbesteding bekleedt Nederland geen West-Europese middenpositie, maar bevindt het
zich aan de Scandinavische pool van het spectrum.

De eerste bevindingen die in deze paragraaf over de vrijetijdsbesteding in Europees perspectief
werden gepresenteerd brachten aan het licht dat Nederlanders naar verhouding veel belang aan
hun vrije tijd hechten en tevreden over hun vrijetijdsbesteding zijn (tabel 13.16). Dit riep de
vraag op waar die hoge waardering op gebaseerd zou kunnen zijn. Niet op het volume van de
consumptieve vrijetijdsbestedingen, niet op de penetratiegraad van informatie- en communica-
tietechnologie, en evenmin op de mate van cultuurdeelname, want daarin onderscheidt
Nederland zich niet van de Europese landengemiddelden. De grote leeslust en de grote
gerichtheid op de buitenlandse cultuurindustrie blijken elders geen garantie voor grotere tevre-
denheid met de vrije tijd. 
Rest de grote mate waarin Nederlanders naar het buitenland op vakantie gaan en aan sport
doen. Voorzover de informatie reikt, blijkt dat die bezigheden ook in andere landen met tevre-
denheid over de vrije tijd gepaard gaan. Hierin zou dus de reden sleutel tot de hoge waar-
dering van de vrije tijd door Nederlanders kunnen liggen. 
Het culturelevoorzieningenaanbod (musea en bibliotheken) in Nederland is hoog wanneer het
aantal voorzieningen wordt uitgedrukt per vierkante kilometer, niet wanneer het aantal voor-
zieningen per inwoner wordt berekend. De hoge dichtheid van het voorzieningenniveau heeft
Nederland te danken aan het feit dat het een klein en dichtbevolkt land is. Zonder dat de voor-
zieningendichtheid per inwoner zich in Europees perspectief positief onderscheidt, wordt daar-
door toch een hoge ruimtelijke dichtheid gerealiseerd. 
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Noten

1 Op het moment van schrijven zijn er geen nieuwe gegevens over de tijdsbesteding in het algemeen
beschikbaar. De zesde peiling van het vijfjaarlijkse Tijdsbestedingsonderzoek vindt kort na het verschijnen
van dit rapport plaats, in oktober 2000. Zie voor de trends in de tijdsbesteding tot en met 1995 de vorige
edities van het Sociaal en Cultureel Rapport (SCP 1996 en 1998), de monografie Naar andere tijden?
(Van den Broek et al. 1999) en het themanummer van Sociale Wetenschappen over tijdsbesteding 
(2000, jrg.43, nr.2).

2 Deze beknopte naoorlogse geschiedenis van de vrije tijd is geënt op studies van onderzoekers die
momenteel allen aan het departement Vrijetijdwetenschappen van de Tilburgse KUB verbonden zijn:
Beckers, Knulst, Mommaas en Van der Poel (o.a. Beckers 1983 en 1985; Beckers en Van der Poel 1989;
Knulst 1989 en (SCP) 1986; Mommaas 1993, 1996 en 2000b; Van der Poel 1993 en 1999).

3 Zie voor meer informatie over de in deze passages vermelde observaties, alsmede voor uitsplitsingen naar
bevolkingscategorieën, eerdere rapportages over het Tijdsbestedingsonderzoek, zoals SCP (1996);
SCP (1998);Van den Broek et al. (1999).

4 De tabellen in deze paragraaf verschillen in het aantal jaren dat ze beslaan en in de gegevens die ze
bevatten. Om ondanks dat laatste tot vergelijkingen in trends te kunnen komen is ervoor gekozen telkens
(ook) geïndexeerde gegevens te presenteren. Om die indexcijfers optimaal vergelijkbaar te maken, moet
het jaar dat als uitgangspunt genomen is vergelijkbaar zijn. Daarom is er telkens voor gekozen te indexe-
ren op basis van het jaar dat ongeveer tien jaar aan de laatste peiling voorafgaat.

5 Ter relativering van dergelijke relativeringen van het belang van de culturele sector wordt wel aangevoerd
dat de betekenis van cultuur niet aan het moment van cultuurconsumptie kan worden afgelezen. De bete-
kenis van cultuur zou groter zijn dan de tijd die er voor wordt ingeruimd. Of dit zo is vergt nader onder-
zoek, waarbij aangetekend dat het niet op voorhand evident is dat een bezoek aan een museum of een
schouwburg in iemands herinnering of voor iemands identiteit om die reden meer gewicht heeft dan actie-
ve sportbeoefening, aanschaf van kleding, inrichting van de woning of het bezoek aan een sportwedstrijd
of een ander evenement, activiteiten die als zodanig eveneens slechts weinig tijd vergen.

6 'In Nederland worden veel te veel musea gebouwd, projecten die allemaal gebaseerd zijn op martktver-
wachtingen die, bij elkaar opgeteld, een volstrekt illusoir toekomstbeeld opleveren. De kans is heel groot
dat op zeer afzienbare termijn musea in ernstige problemen zullen komen. (...) Voor het jaar 2015 zal het
eerste twintigste-eeuwse museumgebouw worden herbestemd voor nieuw gebruik, precies zoals dat thans
met kerken het geval is', aldus Vaessen (2000: 17), directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem.

7 In het voorjaar van 2000 werden Asterixstrips verkocht in een wikkel waarop als volgt een verbinding werd
gelegd tussen de stripverhalen en de tentoonstelling: 'Iedereen kent de verhalen van Asterix en Obelix. De
Galliërs zijn onoverwinnelijk, dol op vechten en eten altijd everzwijn. En die Romeinen? Dat waren rare
jongens natuurlijk! Maar hoe zag Europa er zo'n 2000 jaar geleden werkelijk uit? Wat vertelt de archeolo-
gie ons over de wereld van Asterix? Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven? Scènes uit de strip-
verhalen illustreren het archeologisch verhaal over het dagelijks leven van Galliërs en Romeinen in de
Romeinse tijd. Voor de Asterixliefhebber zal de tentoonstelling een feest van herkenning zijn.'

8 De omgekeerde weg wordt ook bewandeld. In het voorjaar van 2000 bevatte het blad Rails een reeks
advertenties voor een spijkerbroek, een product dat normaliter sterke connotaties met de populaire cultuur
heeft, maar dat ditmaal onder de aandacht gebracht werd met behulp van gedichten, een cultuuruiting die
tot de gevestigde culturele canon behoort.
In diezelfde tijd werd kunst nog op een andere wijze ten behoeve van consumptie ingezet. Een autofirma
maakte reclame met het feit dat ze de overzichtstentoonstelling van Paul Klee in Museum Boijmans Van
Beuningen sponsorde door te wijzen op hetgeen haar auto en het werk van Klee gemeen hebben: 'Het is
allebei kunst die het bekijken meer dan waard is.' Tot de extra's die men bij aanschaf van desbetreffende
middenklasser op de koop toekreeg behoorden, behalve centrale portiervergrendeling en elektrisch
bedienbare ramen, ook de Museumjaarkaart en de gids Nederland Museumland 2000.

9 Vergelijk de door Vaessen (1986) als klassiek omschreven museumopvatting.
10 Binnen de beschikbare data zijn diverse typen te onderscheiden. De statistische jaarboeken van Unesco

bevatten veel informatieve tellingen over vele landen, waarbij echter nauwelijks toelichting wordt gegeven
op de gehanteerde definities of op de gevolgde handelwijze bij het vergelijkbaar maken van landspecifieke
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gegevens. De Unesco-cijfers zijn niet onomstreden en sporen waar het Nederland betreft niet altijd met
nationale gegevens, maar waar andere bronnen ontbraken is er toch gebruik van gemaakt.
Gegevens van Eurobarometer, Eurostat en de European values study zijn anders van aard. Hier gaat het
om internationale bevolkingsonderzoeken, waarbij telkens getracht is in ieder land tot een identieke vraag-
steling te komen.
Weer anders van karakter zijn pogingen om nationale bevolkingssurveys achteraf toch vergelijkbaar te
maken. Sommige gegevens over sport en over cultuur berusten op dergelijke pogingen (Compass 1999;
EC 2000).

11 Het Europese landengemiddelde is telkens verkregen door over de landen waarvoor een gegeven bekend
was het gemiddelde te berekenen, waarbij ieder land hetzelfde gewicht in de schaal legde. Dit gemiddelde
verwijst dus niet naar 'de gemiddelde Europeaan'.

12 Enkele van de opmerkelijkste scores roepen bovendien meer vragen op dan ze beantwoorden. Zo zouden
Belgen volgens deze gegevens wel bijzonder veel geld uitgeven aan apparatuur, sport en recreatie, terwijl
anderzijds ook de lage uitgaven van Zweedse huishoudens voor culturele diensten in het oog springt.

13 Bij het voorzieningenaanbod dient zich het probleem aan dat de diverse Europese landen ongelijke aantal-
len inwoners kennen, dat ze ongelijk van grootte zijn, en dat inwonertal en grootte niet hand in hand gaan.
Sommige grote landen worden door een gering aantal mensen bewoond, zoals Finland, Noorwegen en
Zweden, terwijl sommige kleine landen, ondanks een relatief bescheiden inwonertal, toch een hoge bevol-
kingsdichtheid kennen, zoals België en Nederland. In die laatste landen geldt dat met een relatief gering
aantal voorzieningen per hoofd van de bevolking al snel een hoge voorzieningendichtheid per vierkante
kilometer wordt bereikt, terwijl in genoemde Scandinavische landen zelfs een hogere dichtheid naar aantal
inwoners nog altijd in een veel lagere geografische dichtheid zal resulteren. Om die reden zijn telkens
beide manieren om het voorzieningenaanbod aan de grootte van een land te relateren gebruikt. Overigens
zegt geografische dichtheid niet per se iets over nabijheid. Als in een dunbevolkt land zowel de bevolking
als de voorzieningen in en rond enkele steden geconcentreerd zijn, wonen veel mensen in de nabijheid
van voorzieningen, terwijl de geografische dichtheid laag is.

14 In de programmering van films op de Nederlandse televisie wordt terdege met deze smaakvoorkeur reke-
ning gehouden. In 1994 vertoonden de publieke omroepen en RTL4 samen 1.013 speelfilms. Daarvan
werden er 733 van de Amerikaanse filmindustrie betrokken (72%). Voorts waren 35 van de vertoonde films
uit Nederland afkomstig, 220 uit overige Europese landen en 25 uit overige landen (OCenW 1998: 132).

15 Overigens bleek het moeilijk om tot een vergelijkbaar onderscheid in soorten concerten te komen. Zelfs
een vergelijking tussen klassieke concerten en andere concerten bleek moeizaam. In Nederland zijn onder
klassieke concerten ook bezoek aan opera en operette geteld, terwijl in Finland opera en orgelconcerten
werden uitgesloten. Bij uitvoeringen van populaire muziek is meestal gevraagd naar het bezoek aan ande-
re dan klassieke concerten. In Nederland werd echter expliciet gevraagd naar het bezoek aan concerten
van pop, jazz en musical.

16 Zowel het hoge niveau van culturele belangstelling in Vlaanderen als de voorhoederol van de Vlaamse
jeugd zijn in het Vlaams regionaal indicatorenonderzoek VRIND99, de Vlaamse tegenhanger van het
Sociaal en Cultureel Rapport, opnieuw vastgesteld (Administratie Planning en Statistiek 2000: 113).

17 Iets over de eenheid (z-score op de dimensie, opgeboued uit gewogen scores van de deverse varaibelen
ook iets over 'factorladingen:
Voor de volledigheid volgen hier de component ladingen van de diverse variabelen op de ene dimensie 
(in aflopende volgorde van belangrijkheid): omzet cd's (.95), buitenlandse reizen (.88), belang van de vrije
tijd (.87), museumbezoek (.82), tevredenheid met de vrijetijdsbesteding (.82), alcoholconsumptie (–.79),
televisie kijken (–.76), boeken lezen (.74), voetbalsportbeoefening (.69), voorkeur voor muziek van eigen
bodem (–.59), voorstellingenbezoek (.58), geldelijke vrijetijdsuitgaven (–.47) en bioscoopbezoek (.19).
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14 JUSTITIE EN STRAFRECHTSPLEGING

14.1 Inleiding
In eerdere afleveringen van dit hoofdstuk Justitie en strafrechtspleging ging de aandacht niet
alleen uit naar kwantitatieve en inhoudelijke ontwikkelingen, maar ook naar maatschappelijke
achtergronden en ontwikkelingen in beleid. Zo is in de vorige aflevering van het SCR '25 jaar
sociale en culturele verandering', het ontstaan van geringere sociale cohesie en grotere indivi-
dualisering als maatschappelijke achtergrond van de toegenomen criminaliteit belicht. De
begrippen duiden op verschijnselen als een geringere hechtheid van sociale (lokale) gemeen-
schappen, toenemende anonimiteit van het maatschappelijk verkeer en geringere uniformiteit
van normen. Eveneens werd de feitelijke situatie niet uitsluitend in de tijd, maar ook in een
ruimtelijk perspectief beschreven.
In het licht van het thema 'Nederland in Europa' wordt het perspectief de Europese ruimte en
worden ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid gerelateerd aan gegevens
en visies in ons omringende landen. Het thema vraagt daarnaast aandacht voor de integratie
van rechtssystemen in internationaal verband. 

De indeling van het hoofdstuk volgt verder de algemene structuur voor de hoofdstukken: een
paragraaf met kerngegevens voor de Nederlandse situatie, een thematische paragraaf
'Nederland in Europa' en een speciaal thema. 
Paragraaf 14.2 geeft een aantal belangrijke feitelijke ontwikkelingen of kerncijfers weer voor
ons land. Hier komt de verdeling van criminaliteit en veiligheid over personen en gebieden
aan de orde. Voorts gaat de paragraaf in op enkele recente ontwikkelingen op het terrein van
de justitie, waaronder de meer wijkgerichte aanpak door politie en justitie. 
Paragraaf 14.3 brengt het 'sectorthema' in beeld. De aard en de omvang van gewelds-crimina-
liteit bezetten de afgelopen jaren een centrale plaats in discussies in de media en in de publieke
opinie. De paragraaf 'Daders en slachtoffers van geweld' sluit daarbij aan en gaat tevens in op
de gevolgen van geweldscriminaliteit voor slachtoffers en het bereik van voorzieningen die
voor het slachtoffer bestaan.
Paragraaf 14.4 behandelt het thema 'Nederland in Europa'. Daarin worden de Nederlandse
gegevens over de criminaliteit en de strafrechtspleging naast die van andere Europese landen
beschreven. Waar mogelijk wordt een relatie gelegd met beleidsmatige ontwikkelingen, de
reactie van politiële en justitiële instanties en de houding van het publiek.

14.2 Kerngegevens
Ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en de rechtshandhaving
Al sinds het midden van de jaren tachtig staat criminaliteit hoog op de maatschappelijke agenda.
De laatste tien jaar toont de criminaliteit die de politie registreert niet meer een jaarlijks stij-
gende lijn, maar de omvang en indringendheid van het probleem blijven groot. Een reeks
soms bijzonder ernstige geweldsincidenten deed grote ophef ontstaan. Over deze incidenten en
de achterliggende oorzaken van wat 'zinloos geweld' is gaan heten, heeft een uitvoerige dis-
cussie plaatsgevonden. Beide aspecten hebben ook in de media grote aandacht gekregen.

Over de ontwikkeling en de samenhangen van de criminaliteit en rechtshandhaving is in 1999
een uitgebreide publicatie van het WODC en het CBS verschenen (Schreuders et al. 1999).
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Daarin wordt de stijgende lijn van de naoorlogse ontwikkeling van de geregistreerde crimina-
liteit in beeld gebracht, en meer in detail de snellere toename en het steilere verloop in de periode
tussen 1970 en 1985. Na 1985 is tot 1992 het beeld dat zich kleine stijgingen voordoen, maar
van 1992 tot en met 1994 neemt het aantal geregistreerde misdrijven weer sterker toe. In 1994
wordt het hoogste aantal misdrijven geregistreerd: 1,3 miljoen. De jaren 1995 en 1996 tonen
een daling van achtereenvolgens 6% en 3%. De cijfers over 1997 en 1998 laten echter zien dat
deze daling zich niet voortzet. In 1998 is de geregistreerde criminaliteit met 3% toegenomen.1
Het aantal geregistreerde misdrijven komt uit op 1,2 miljoen. 
Over een langere periode moet, zoals in eerdere afleveringen van dit hoofstuk meer dan eens
is opgemerkt, een deel van deze groei van de politiecijfers aan verbeteringen van de registratie
worden toegeschreven.2 Naast registratie speelt de laatste jaren automatisering een rol.
Hierdoor komt waarschijnlijk een steeds groter deel van de criminaliteit dan voorheen in de
politieregistratie terecht (Wittebrood en Junger 1999; Schreuders et al. 1999).3

Voor afzonderlijke typen misdrijven is de trend verschillend. De geregistreerde vermogens-
misdrijven bereikten in 1994 het hoogste aantal (977.300 misdrijven). Elk volgend jaar was er
een daling. In 1998 bedroeg het aantal vermogensmisdrijven 842.300, in vier jaar tijd een ver-
mindering met 14% (tabel 14.1). De daling trad vooral op bij gekwalificeerde diefstal, zoals
inbraak en andere diefstal met braak. De teruggang van het aantal woninginbraken, die zich
afgaande op voorlopige cijfers waarschijnlijk ook in 1999 heeft voordoen, is opmerkelijk.
Inspanningen voor preventie, waaronder die van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, zijn hierin
waarschijnlijk belangrijk geweest.4 De geweldsmisdrijven en de brede categorie van vernielingen
en misdrijven tegen de openbare orde en het gezag echter tonen in de Politiestatistiek ook na
1995 een stijging.

Het aantal geregistreerde vernielingen (beschadiging van auto's, openbare gebouwen en open-
baar vervoer) en misdrijven tegen de openbare orde en het gezag was het hoogst in 1997
(179.800 misdrijven). In 1998 bedraagt dit aantal 178.400 misdrijven. 
Het aantal geweldsmisdrijven dat de politie registreert, is in 1998 76.500. Ten opzichte van
1995 is dit een stijging met 18%. Vooral mishandeling en bedreiging nemen in de geregistreerde
criminaliteit sterk toe. Mishandeling is het meest voorkomende geweldsdelict: in 1998 51%
van de geweldscriminaliteit, in aantal 38.000 misdrijven. Het aantal seksuele delicten (voor
het grootste deel betreft dit aanrandingen en verkrachtingen) bleef vrijwel gelijk. Diefstal met
geweld nam tussen 1995 en 1998 af. In de classificatie van het CBS valt diefstal met geweld
onder geweldscriminaliteit. Het WODC heeft het toepassen van dit soort geweld nader onder-
zocht. Het doel en de functie van het geweld bleek sterk uiteen te lopen. Het geweld kan
gebruikt worden als bedreiging en middel om het slachtoffer onder druk te zetten, maar het
kan ook pas na de diefstal plaatshebben, om aanhouding te voorkomen (Van der Vinne 1999). 

Overvalcriminaliteit kan vallen onder diefstal met geweld of onder afpersing. Overvallen 
werden in de jaren zeventig eerst vooral voor banken een probleem. Aan het eind van de jaren
tachtig steeg het aantal overvallen jaarlijks sterk, van 1991 op 1992 van een kleine 1.800 naar
ruim 2.200 overvallen en in 1993 naar ruim 2.600 overvallen. Naast banken werden in toe-
nemende mate andere geldinstellingen en bedrijven en winkels overvallen. Daarop is intensief
getracht het probleem te beheersen.
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Tabel 14.1 Misdrijven waarvan proces-verbaal is opgemaakt door de politie en Koninklijke Marechaussee, in 
verzekeringstellingen en schuldigverklaringen, 1980-1998 (absoluut en per 100.000 inwoners)

1980 1985 1990a 1994 1995 1996 1997 1998 

misdrijven (x 1.000) 706 1.094 1.150 1.305 1.223 1.183 1.218 1222
wv.
Wetboek van Strafrecht 616 999 1.037 1.202 1.125 1.074 1.103 1101
wv.

vernieling en openbare orde . . 143 155 153 170 180 178
geweldsmisdrijven . . 50 66 65 67 74 77
vermogensmisdrijven . . 840 977 904 834 846 842

Wegenverkeerswet 75 81 81 89 89 99 100 106

ophelderingspercentageb 29 24 22 18 17 17 16 16
gehoorde verdachten (totaal)(x 1.000) 210 266 245 243 247 254 270 267
minderjarige verdachten (x 1.000) 41 46 36 39 41 51 47 46

inverzekeringstellingen (x 1.000) 30 41 36 49 45 42 41 42

schuldigverklaringen (x 1.000) 79 77 83 90 92 98 100 100

per 100.000 inwoners van 12-79 jaar
misdrijven 6.229 9.168 9.357 10.349 9.654 9.315 9.556 9.532

a In deze tabel hebben de gegevens over misdrijven van 1990 en later betrekking op de processen-verbaal die de politie 
opmaakte. De gegevens over 1985 en eerdere jaren betreffen de aan de politie ter kennis gekomen feiten.

b Dit percentage heeft betrekking op het totaalaantal opgemaakte processen-verbaal ter zake van misdrijven, dat wil zeggen 
inclusief de Wegenverkeerswet, Wet economische delicten, Opiumwet, en andere wetten.

Bron: CBS

Er werd een landelijk registratiesysteem opgezet, de politie stelde speciale coördinatoren aan
en ondernemingen als tankstations en juweliers die een hoog risico lopen, maakten veiligheid
onderdeel van hun bedrijfsvoering. In 1993 en 1994 treedt een aanmerkelijke daling op en
daarna stabiliseert het aantal overvallen op 2.000 per jaar. In 1997 en 1998 liggen de aantallen
echter weer ruim hoger: meer dan 2.300 overvallen.5 Opvallende aspecten in de recente ont-
wikkeling zijn dat overvallen op geldinstellingen beter te beheersen blijken dan andere over-
vallen, dat mensen vaker gewond raken bij een overval en dat een nieuwe groep van jonge
beginnende daders lijkt te ontstaan.6 Deze groep pleegt meer opportunistisch overvallen op
kleine ondernemingen in hun eigen omgeving en met een geringe buit (SEC 1999).

Opvallend in de geregistreerde criminaliteit is daarnaast de toename van het aantal verkeers-
misdrijven. In de periode 1994-1998 trad een stijging op met 12%. Het vaker 'doorrijden na
een ongeval', in 1998 71.200 gevallen, speelt hierin een belangrijke rol. Ook de verkeers-
overtredingen tonen een grote toename; het aantal steeg van 5,2 miljoen naar 6,5 miljoen in
1999. De groei betreft voor een groot deel bekeuringen op kenteken en is vooral het gevolg
van intensievere controles. De grote intensivering van de verkeershandhaving roept wel de
vraag op hoe deze zich verhoudt tot het verkeersgedrag. Naar de effecten op verkeersgedrag
en de vraag welke mate van intensivering van de handhaving tot een vergroting van de ver-
keersveiligheid leidt, is weinig onderzoek verricht.7
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Absoluut daalde het totaalaantal ophelderingen vanaf het midden van de jaren tachtig. Pas het
laatste jaar neemt het aantal licht toe.8 In 1994 bedroeg het aantal ophelderingen van misdrijven
tegen het Wetboek van Strafrecht 180.000, in 1997 144.000 en in 1998 147.000. Het ophel-
deringspercentage – het aantal opgehelderde misdrijven als percentage van het totaal van door
de politie geregistreerde misdrijven – vertoont al sinds de jaren zeventig een dalende lijn. In
hoeverre deze daling moet worden gezien als indicatie van geringere effectiviteit van de politie
op het vlak van criminaliteitsbestrijding, is al geruime tijd onderwerp van discussie. Wiebrens
en Essers (1999) bestrijden deze aanname. Zij wijzen erop dat de verhouding tussen het aantal
opgehelderde misdrijven en het aantal gehoorde verdachten sterk is veranderd. De politie is
per opgehelderd misdrijf meer verdachten gaan aanhouden en tegelijkertijd worden er per ver-
dachte minder strafbare feiten bekend. Rovers (1999) brengt ertegen in dat – in relatie tot het
aantal executieve politieambtenaren – niet alleen het aantal opgehelderde misdrijven een nega-
tief beeld laat zien, maar ook het aantal verdachten. Vanaf 1984 daalde het aantal opgehelderde
misdrijven met 35% en het aantal gehoorde verdachten met 19%. Niettemin dienen in een oor-
deel over de daling van het ophelderingspercentage veranderingen in de daderpopulatie en de
samenstelling van delicten te worden betrokken. Daarnaast kunnen veranderingen in beleid
een rol spelen.9 Het ophelderingspercentage is daarom niet zonder meer bruikbaar als meting
voor de effectiviteit, bijvoorbeeld ten behoeve van een meer prestatiegerichte financiering van
de politie.10

Criminaliteit in de slachtofferenquêtes
Slachtofferenquêtes geven op meerdere punten een ander beeld van de criminaliteit dan de
Politiestatistiek. De enquêtes meten ook de criminaliteit die voor de politie verborgen blijft
(het dark number) en de criminaliteit die wel aan de politie wordt gemeld maar waarvan geen
proces-verbaal wordt opgemaakt.
Het totaal van (veelvoorkomende) delicten waar burgers slachtoffer van worden, is voor 1998
op zo'n 4,7 miljoen geschat (vergelijk het aantal misdrijven uit de Politiestatistiek: 1,2 miljoen).

Tabel 14.2 Aantal ondervonden delicten per 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder, 1980-1998
totaal (inclusief 

gewelds- diefstal- totaal doorrijden 
delicten delicten vernielingen van drie na ongeval)

1980 60 127 126 312 330
1982 82 152 134 368 390
1984 94 156 124 374 400
1986 76 156 109 341 360
1988 74 142 107 323 360
1990 77 145 105 328 340
1992 80 156 116 352 368
1993 70 150 133 353 366
1994 71 153 127 351 370
1995 68 161 121 350 366
1996 58 135 117 310 324
1997 69 149 133 351 365
1998 76 145 140 361 374
Bron: CBS (ERV en POLS, 1980-1998)
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De ontwikkeling in de tijd toont een toename tussen 1980 en 1984. Daarna is het beeld wisselend.
In tabel 14.2 is dit beeld weergegeven in relatie tot het aantal inwoners. 
De meest opvallende discrepantie tussen de politiestatistiek en de slachtofferstudies is de laatste
jaren de vrij sterke toename van geweldscriminaliteit die de politie registreert en de geringe
toename van geweldcriminaliteit in de slachtofferenquêtes. Bovendien tonen de enquêtes over
langere periode niet een eenduidig opgaande lijn zoals de politiestatistiek (Wittebrood 1998;
Wittebrood en Junger 1999)
Vanaf 1993 bestaat naast de slachtofferenquête van het CBS een tweede landelijke enquête de
Politiemonitor bevolking. Uit de Politiemonitor spreekt een kleine toename in slachtofferschap
van geweld (bedreiging en mishandeling) vanaf 1993: het aandeel slachtoffers was in 1993
5,1%, in 1995 5,2%, in 1997 5,7% en in 1999 6%. Het aandeel bedreigingen nam toe van
4,4% in 1993 tot 5,7% in 1999. Het aandeel slachtoffers van mishandeling steeg iets (0,9 % in
1993 en 0,8% in 1995, naar 1,0% in 1997 en 1,1% in 1999). Portemonneediefstal met geweld
liep echter enigszins terug, van 0,5% in 1993 tot 0,3% in 1997 en in 1999. Opmerkelijk is dat
de groei in het slachtofferrisico van geweld vooral in matig stedelijke gebieden optrad en niet
in stedelijke gebieden.

Beleving van onveiligheid en ervaringen met criminaliteit in de eigen omgeving
Het is bekend dat gevoelens van onveiligheid maar tot op zekere hoogte verband houden met
de kans slachtoffer te worden van een delict. Ze hangen ook samen met de leefomgeving en
met angst en onzekerheid van mensen in het algemeen (Van der Vijver 1993; Raes 1994). De
beleving van onveiligheid is door de jaren heen niet sterk veranderd (IVR 2000).11 Volgens de
CBS-gegevens (uit POLS, de opvolger van de Enquête rechtsbescherming en veiligheid
(ERV)) voelt zo'n 25% van de bevolking zich thuis weleens onveilig, zegt ongeveer 35%
onveilige plekken in de buurt te kennen en wijzigde een kleine 20% zijn uitgaanspatroon
enigszins. In de Politiemonitor 1999 geeft 31% van de bevolking op zich weleens onveilig te
voelen. Dit percentage is redelijk stabiel over de tijd. De voorzorgen die mensen nemen om
het slachtofferrisico te verkleinen (vermijdingsgedrag), zijn evenmin sterk veranderd. Een uit-
zondering is de zorg van ouders voor hun kinderen (figuur 14.1). Bijna 70% van de ouders
verbiedt het laatste jaar hun kinderen uit veiligheidsoverwegingen weleens ergens naar toe te
gaan; een kwart van de ouders verbiedt hun dit zelfs vaak. Het ligt voor de hand dat de ver-
schillende ernstige incidenten rond geweld en misbruik van kinderen hierin een rol spelen.
Daarbij valt op dat het vermijdingsgedrag in de vier grote steden veel vaker dan elders voorkomt.
Bovendien is de strategie in de vier grote steden vaker om bepaalde plekken te mijden en om te
lopen of om te rijden, dan in kleine gemeenten. In de tijd bezien lijkt zich het vermijdingsgedrag
in kleine gemeenten echter iets negatiever te ontwikkelen.

De Politiemonitor geeft ook inzicht in de ervaringen van burgers met criminaliteit in hun directe
omgeving. Een positieve ontwikkeling is dat vermogenscriminaliteit als diefstal en inbraak minder
als probleem in de eigen buurt wordt ervaren. In 1994 was nog 37% van de ondervraagden van
mening dat in hun buurt veel werd ingebroken, in 1998 is dit gedaald naar 23%. Ook verloede-
ring (rommel op straat en vernieling), door de jaren heen het meest genoemde probleem, wordt
in 1998 iets minder waargenomen. Echt bedreigende zaken (dronken mensen op straat, het lastig-
vallen en bedreigen van mensen en geweldscriminaliteit) zien bewoners in hun eigen buurt veel
minder. Sinds 1994 is daarin niet veel veranderd. 'Dronken mensen op straat' wordt het meest
genoemd (8%), gevolgd door geweldscriminaliteit (6%), het lastig vallen van mensen (4%) en
bedreiging (2%). Het beeld van verkeersproblemen is gemengd: geluidsoverlast en agressief 
verkeersgedrag in de buurt worden in 1998 minder genoemd, maar 'te hard rijden' meer. 
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Figuur 14.1 Gevoel van onveiligheid volgens verschillende vormen vermijdingsgedrag in de periode 1993-1999

Bron: PMB '93-'99

Politie en justitie
Voor de politie is de gebiedsgebonden politiezorg een belangrijke ontwikkeling. Gebiedsgebonden
politiezorg houdt een wijkgerichte benadering in waarbij de politie een sleutelrol is toebedeeld
in contacten met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Etman et al. (1999)
noemen een drietal redenen waarom deze grotere betrokkenheid van politie en justitie op het
gebied van lokale veiligheid van belang is. Ten eerste heeft een deel van de veiligheidsproble-
matiek een sterk lokaal karakter. Ten tweede was deze lokale aanpak de laatste decennia effec-
tief. In Nederland geldt dit voor de organisatievorm van de politie in wijkteams, in de
Verenigde Staten en Japan voor de benadering van community policing. Ten derde hecht de
bevolking er groot belang aan dat de politie beschikbaar is en zichtbaar aanwezig in de wijk. 
Tot nu toe is in de wijkgerichte benadering het accent sterk gelegd op de leefbaarheid van wijken.
De rol van gebiedsagenten in de bestrijding van criminaliteit kreeg minder nadruk. Een voor-
waarde daarvoor is een goede informatiepositie. Het maken van situationele analyses van 
criminaliteit is een ontwikkeling die hiervoor de komende jaren verder zal moeten worden 
ontwikkeld (Bruinsma 1999).

Ook het openbaar ministerie hecht belang aan een meer gebiedsgebonden benadering. In de
experimenten met Justitie in de buurt zijn vooral in probleembuurten justitiekantoren (front-
offices) geopend. Van daaruit worden meestal lichtere vormen van criminaliteit en overlast in
een wijk aangepakt. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking met niet alleen de voor justitie
van oudsher belangrijke organisaties zoals de politie, slachtofferhulp, kinderbescherming en
reclassering, maar ook met woningbouwverenigingen, allochtonenorganisaties, het opbouw-
werk, enzovoort. Taakstraffen kunnen in de wijk ten uitvoer worden gelegd, maar ook een
andere dan een justitiële benadering, zoals bemiddeling, kan worden gevolgd.
Uit de procesevaluatie van de experimenten met Justitie in de buurt blijkt dat de aanpak per
experiment verschilt. De evaluatie biedt het beeld van enthousiasme bij de samenwerkende
organisaties, en in drie van de vier onderzochte experimenten werd een snellere doorlooptijd
bereikt. De verschillen in benadering laten echter zien dat het concept nog niet is uitgekristal-
liseerd. Doelstellingen zijn weinig concreet beschreven, waardoor effecten lastig zijn vast te
stellen. Procedures rond de informatieverzameling, taken en verantwoordelijkheden voor
instanties en voor de wijze van informeel optreden moeten nog verder ontwikkeld worden. 
Dit laatste ook met het oog op de rechtspositie van daders. Voor het vervolg wordt nu sterker
aangedrongen op meetbare resultaten (Luykx en Grapendaal 1999). Een meer principiële
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vraag is of een eerstelijnsorganisatie met open kantoren wel een taak voor justitie is. In de hui-
dige opzet zullen de experimenten veel burgers trekken met problemen waarvoor ze bij instan-
ties als het maatschappelijk werk beter op hun plaats zouden (moeten) zijn (zie Etman et al. 1999).
De beleidsnota 'Justitie op maat aanwezig' (Justitie 1999) schetst de verdere ontwikkeling van
'Justitie in de buurt'. Een plan van aanpak met daarin een analyse van de problematiek, doel-
stellingen en een evaluatievoorstel, wordt in de nota gezien als uitgangspunt voor een concreet
project.
Het traject van het strafrechtelijk systeem kan worden voorgesteld als een trechter. Van het
aantal van meer dan 4,5 miljoen delicten waarvan de bevolking jaarlijks slachtoffer wordt
(delicten tegen bedrijven en delicten zonder slachtoffers zijn hierin niet meegeteld), worden
ruim 1,5 miljoen voorvallen bij de politie gemeld. Het merendeel – twee van de drie – van de
voorvallen wordt dus niet gemeld, bijvoorbeeld omdat de ernst gering was. De politie regis-
treert zo'n 1,2 miljoen misdrijven (inclusief misdrijven tegen bedrijven en misdrijven zonder
slachtoffer). Dit aantal wordt teruggebracht tot zo'n 109.000 zaken die de rechter afdoet, waar-
van er zo'n 45.000 in een vrijheidsstraf uitmonden. Het illustreert de beperkte rol van het straf-
recht in de aanpak van criminaliteit en tegelijkertijd de noodzaak van het stellen van prioriteiten.
In het meerjarenplan Perspectief op 2002 (december 1998) is het voornemen van het OM zich
sterker te richten op gebieden waarvoor de maatschappelijke noodzaak het grootst is en op
gebieden waarop burgers, bedrijven en bestuur zelf ook moeite doen.

Het rapport Het openbaar ministerie 1994-1998 (OM 1999) geeft een beeld van de afhandeling
van strafzaken in de periode 1994-1998. Opvallend is dat het aantal ingeschreven strafzaken
terugloopt. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het invoeren van de politietransactie in
1994. Maar van grotere invloed is waarschijnlijk het 'filteren van zaken'. Dit houdt in dat het
OM bij de politiezaken al op kwaliteit en vervolgbaarheid toetst. Het doet het aantal onvoor-
waardelijke sepots teruglopen. Maar het kan er ook toe leiden dat onbedoelde selecties van
zaken plaatsvinden en dat door het vroegtijdig beëindigen van zaken opheldering vaker achter-
wege blijft. Tegenover een geringer aantal zaken dat van 1994 tot 1998 werd afgehandeld, zijn
er indicaties dat het openbaar ministerie meer zware zaken afhandelde. Zo steeg het aantal
zaken waarin een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvond met 77%. De gemiddelde tijdsduur
waarbinnen een zaak werd afgedaan daalde enigszins van 242 dagen naar 233 dagen. Dit is
vooral het gevolg van het toepassen van snelrecht bij de eenvoudige delicten en zaken tegen
verdachten die in voorlopige hechtenis zijn genomen. Andere zaken lopen hierdoor echter ver-
traging op. Tabel 14.3 geeft een indruk van de ontwikkeling van het aantal ingeschreven straf-
zaken bij de parketten en het aandeel daarbinnen zaken tegen minderjarige verdachten. De cijfers
in de tabel zijn afkomstig van het CBS.
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Tabel 14.3 Ingeschreven strafzaken openbaar ministerie, waaronder zaken tegen minderjarige verdachten, 1994-1997 
(aantallen en indexcijfers; 1994 = 100)

1997
1994 1995 1996 1997 (1994=100)

ingeschreven zaken
Wetboek van Strafrecht totaal 170.565 157.328 147.416 143.632 84
- tegen minderjarigen 20.682 19.971 22.025 23.041 111

geweldsmisdrijven 28.971 28.930 29.138 30.560 105
- tegen minderjarigen 3.699 4.163 4.741 5.234 141

vermogensmisdrijven 114.948 103.257 91.548 85.169 73
- tegen minderjarigen 12.842 11.500 11.596 11.552 90

vernieling en openbare orde 23.776 22.914 24.400 25.538 107
- tegen minderjarigen 4.069 4.173 5.553 6.086 150

overig Wetboek van Strafrecht 1.870 2.227 2.330 2.365 126
- tegen minderjarigen 72 135 135 169 235

Wegenverkeerswet 43.017 42.739 47.164 47.808 111
- tegen minderjarigen 407 510 574 651 160

Opiumwet 10.155 9.904 10.962 11.932 117
- tegen minderjarigen 245 265 360 511 209

Wet op economische delicten 37.139 34.327 29.293 29.770 80
- tegen minderjarigen 68 78 70 115 169

Wet wapens en munitie 5.342 4.596 5.374 5.261 98
- tegen minderjarigen 442 384 481 585 132
Bron: Schreuders et al. (1999)

In 1997 werden zo'n 250.000 zaken bij de parketten ingeschreven, de meeste betroffen misdrijven
uit het Wetboek van Strafrecht (144.000). Een steeds groter deel daarvan heeft betrekking op
minderjarige verdachten: in 1994 12,1%, in 1997 16%. Hoewel het totaal van de ingeschreven
strafzaken daalde (-16%), steeg het aandeel zaken tegen minderjarige verdachten (+11%). Het
aantal ingeschreven geweldszaken nam toe met 5%, het aantal zaken tegen minderjarigen
wegens geweld steeg echter met 41%.
Daarnaast stegen de aantallen ingeschreven zaken voor misdrijven tegen de Wegenverkeerswet
(vooral rijden onder invloed) en misdrijven tegen de Opiumwet sterk.
Het rapport Het openbaar ministerie 1994-1998 (OM 1999) ziet de toename van het aandeel
strafzaken tegen minderjarige verdachten als bewust beleid: het gevolg van het leggen van 
prioriteit bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Onbedoeld was echter dat er gelijktijdig een
daling van het aantal ingeschreven strafzaken tegen jongvolwassenen optrad, die niet uit
beleid of demografische factoren was te verklaren.

Minder op de voorgrond tredende en minder zichtbare vormen van criminaliteit
De voorgaande bespreking betrof voor een groot deel een criminaliteitsbeeld waar burgers
mee bekend zijn. Financieel-economische criminaliteit heeft betrekking op minder zichtbare
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vormen van criminaliteit. Burgers maken zich er in het algemeen minder zorgen over, omdat
vaak anonieme instellingen, bedrijven en overheden het slachtoffer zijn. Niettemin vragen ont-
wikkelingen als het witwassen van via criminaliteit verkregen gelden en delicten als fraude
met belastingen, sociale uitkeringen of overheidssubsidies en beursfraude steeds meer aan-
dacht. In de nabije toekomst komen daar veranderingen en vernieuwingen als gevolg van de
nieuwe informatietechnologie bij. In Nederland ontstaat geleidelijk meer aandacht voor crimi-
naliteit verbonden met de informatie- en communicatietechnologie, 'cybercrime', als diefstal
van bestanden, 'hacking' en 'cracking' van websites en computerprogramma's. Het terrein blijkt
breder dan alleen een technologische ontwikkeling. Van der Vijver wees in dit verband op de
mogelijkheden van Internet voor nieuwe criminele circuits. Via Internet kunnen mensen 
anonieme contacten leggen met gelijkgezinden met wie zij vooroordelen of normafwijkend
gedrag delen, en zich onttrekken aan de gewone sociale controle (Van der Vijver 1999). De
organisatie van hooligans via Internet is een voorbeeld. 
In de Verenigde Staten is de aandacht voor dit soort criminaliteit zowel in de media als bij de
autoriteiten al veel groter dan in Europa. Ook daar zijn statistische gegevens en wetenschappelijke
analyses echter nog weinig beschikbaar. In ons land is een begin gemaakt met veiligheid en
toezicht op Internet, maar de aanpak en opsporing van criminaliteit hebben nog geen grote
betekenis. Het Bureau In-Pact voerde in opdracht van het ministerie van Justitie een eerste
onderzoek, Criminaliteit in cyberspace (Stol et al. 1999), uit. Het verwacht een toename van
nieuwe strafbare feiten, waaronder fraude als gevolg van e-commerce, het elektronisch zaken-
doen.12 De kennis van politie en justitie over deze criminaliteit en personen die erbij betrok-
ken zijn, is nog beperkt. Op de omvang van digitale fraude bestaat ook weinig zicht, omdat
bedrijven over het algemeen niet geneigd zijn er aangifte van te doen. 
Voor de bestrijding van criminaliteit op Internet lijkt de aangewezen weg om zoveel mogelijk
gebruik te maken van de controle die burgers zelf op elkaar uitoefenen. Dit kan gestimuleerd
worden door het inrichten van meldpunten, uitdragen van Internetnormen en daarnaast door
politiesurveillance op Internet. De aandacht in de opsporing van de politie is nu vooral nog
reactief. Deze vindt vooral plaats naar aanleiding van incidenten als de Zandvoortse zaak rond
de verspreiding van kinderporno via Internet. Het globale karakter van Internet levert specifieke
problemen op voor de opsporing en bestraffing.
In Nederland zal de nieuwe Wet computercriminaliteit II aanpassingen moeten bieden voor
zaken als hacken en het verspreiden van virussen, alsmede voor digitale opsporingsmethoden
als computeronderzoek en het aftappen van telecommunicatie. Algemeen uitgangspunt is dat
de normen die offline gelden in principe ook online gelden. Volgens het voorstel dienen
Internetaanbieders medewerking te verlenen aan strafrechtelijk onderzoek. Het wereldwijde
karakter van Internet echter maakt dat bepaalde zaken nauwelijks nationaal zijn aan te pakken
en doet ook twijfel ontstaan of regelgeving in Europees verband volstaat.13 In de Notitie
Internationalisering en recht in de informatiemaatschappij kondigt het kabinet aan op dit 
terrein een voortrekkersrol te willen spelen.

14.3 Daders en slachtoffers van geweld
Gewelds- en zedenmisdrijven hebben de laatste jaren tot grote verontrusting en verontwaardiging
onder de bevolking geleid. Het inzicht in de ontwikkeling en achtergrond van het probleem
was echter beperkt. 
In het advies Verantwoordelijkheid en perspectief onderscheidt de Raad voor maatschappelijke
ontwikkeling (RMO) instrumenteel geweld (berovingen, roofovervallen, liquidaties) van
expressief geweld (geweld zonder oogmerk van geldelijk gewin). Een tweede onderscheid is
dat tussen geweld binnenshuis (in relaties en ander, seksueel geweld) en geweld in het publieke
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domein, waaronder geweld tegen politieambtenaren, stadswachten en andere functionarissen.
Vooral het expressieve geweld kwam in de incidenten scherp in beeld. Deze incidenten mani-
festeren zich op een breed aantal terreinen, in het uitgaansleven, het verkeer, het openbaar ver-
voer, op scholen, tegen overheidsfunctionarissen, enzovoort. De raad spreekt van "vulkaan-
eilanden van geweld", geweld dat op specifieke locaties en tijdstippen tot uitbarsting komt als
gevolg van daar samenvallende of elkaar versterkende risicofactoren. Grabosky (1999) gaf op
basis van uitkomsten van criminologisch onderzoek een beeld van de verschillende factoren
die eraan ten grondslag liggen. Hij onderscheidt de volgende factoren.
- De cultuur: sommige maatschappijen of groepen in een maatschappij waarderen geweld

positiever of ontlenen prestige aan gewelddadig gedrag.
- De locatie: fysieke kenmerken van een plek en de activiteiten die er plaatsvinden kunnen de

indruk geven dat geweld min of meer acceptabel is.
- De sociale context: de invloed van de vriendengroep brengt individuele jongeren ertoe zich

agressief te gedragen.
- Economische condities; geweld komt vaker voor in maatschappijen die worden gekenmerkt

door armoede en ongelijkheid.
- Biologische en fysieke kenmerken als problemen bij de geboorte, trauma en ander hersen-

letsel kunnen tot meer agressie leiden, evenals gebruik van alcohol, drugs en andere middelen;
mannen zijn agressiever dan vrouwen.

- De persoonlijkheid: kenmerken die met gewelddadig gedrag verband houden zijn een
gebrek aan inlevingsvermogen, aan aandacht voor gevoelens van anderen, impulsiviteit, en
het niet in staat zijn beloning uit te stellen.

- Gezinsinvloeden: veel agressief gedrag wordt in gezinnen geleerd; afwijzing door de moeder
en het gebruik van fysieke straffen vergroten de kans op agressie. 

Bol et al. (1999), die de ontwikkeling en achtergronden van geweldcriminaliteit onderzochten,
wijzen eveneens op een veelheid van condities als oorzaken en op het feit dat verschillende
vormen van geweld verschillende achtergronden hebben. Het beeld van geweld onder jonge-
ren blijkt op verschillende punten tekort te schieten. De Haan et al. (1999) wezen in hun 
overzichtsstudie op lacunes in de feitelijke beschrijving van verschillend geweld, in de ver-
klaring – gebrek aan inzicht in de samenhang van factoren – en in de preventie van geweld.
Preventie- en interventieprojecten gaan te weinig gepaard met systematisch en betrouwbaar
evaluatieonderzoek om inzicht in de effectiviteit te verkrijgen (De Haan et al. 1999).

Een ontwikkeling in de jaren tachtig is dat de politie steeds meer minderjarigen hoort, vooral
voor geweldsdelicten. Voor 80% zijn dit jongens.14 Sinds het begin van de jaren tachtig trad
een verdrievoudiging op in het aantal minderjarige verdachten voor misdrijven tegen het
leven, overigens voor het merendeel 'pogingen'.15 Een verviervoudiging trad op bij mishande-
ling, een verzesvoudiging bij diefstal met geweld en een verachtvoudiging bij bedreiging met
geweld (Wittebrood 2000; en zie ook Schreuders et al. 1999). 
Ook gegevens uit het HKS, het Herkenningsdienstsysteem van de politie, tonen een aanzienlijke
toename van vooral het aantal minderjarige verdachten (Schreuders et al. 1999). Daarnaast
blijkt dat voor verdachten van een geweldsdelict het aantal criminele antecedenten in 1996
20% hoger uitkomt dan in 1990.16 Van deze antecedenten neemt een klein deel van de ver-
dachten (16%) een omvangrijk deel van antecedenten (67%) voor zijn rekening. Mishandeling
is het meest gepleegde geweldsdelict. Dit verschilt echter naar leeftijdscategorie: de jongere
leeftijdscategorie is vaker betrokken bij openlijke geweldpleging en diefstal met geweld, de
oudere categorie vaker bij bedreiging, mishandeling of seksueel geweld (figuur 14.2).
Openlijke geweldpleging tegen personen en bedreiging namen het sterkst toe.
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Figuur 14.2 Verdachten van geweldsmisdrijven, in het Herkenningsdienstsysteem van de politie, naar delictcategorie en 
leeftijd, 1996 (in procenten)

Bron: Schreuders et al. (1999)

Uit nieuwe gegevensbronnen zoals de HKS-gegevens ontstaat nu langzamerhand een scherper
beeld van daders (Bijleveld et al. 1999). Daaruit is bekend geworden dat het vooral jongvolwas-
sen mannen zijn in de leeftijd van 18-25 jaar.17 Dit blijkt ook voor zo'n 70% van de slacht-
offers op te gaan (Schreuders et al. 1999). Gegevens uit het HKS geven verder uitsluitsel over
het bestaan van een harde kern van daders, een groep die over een periode van jaren meerdere
(zware) delicten pleegt. Naast een groep daders met meerdere problemen bestaat er een
onvoorspelbaarder groep daders, jongeren die onder invloed van alcohol of drugs in een vrien-
dengroep geweld plegen. In deze situatie lopen ze niet alleen de kans dader te worden, maar
ook slachtoffer. 
Onderzoek van het bureau Intraval naar geweld in het uitgaansleven laat een aanmerkelijke
overlap zien tussen daders en slachtoffers (Bieleman et al. 1998). In één jaar tijd was zo'n
derde van de onderzochte jongeren zowel dader (21%) als slachtoffer (19%) van geweld. In
het genoemde onderzoek noemen jongeren zelf diverse oorzaken, zoals het gebruik van alcohol,
de combinatie van alcohol en drugs als speed en ecstacy, het zich afreageren, de groepsdruk,
factoren die uit onderzoek al langer bekend zijn. Maar ook de grote drukte, de warmte en het
muziekvolume in horecagelegenheden brengen zij naar voren als oorzaken. 

De samenhang of overlap tussen daders en slachtoffers die hier wordt vastgesteld, is uit crimi-
nologisch onderzoek langer bekend. Zo wijzen Wittebrood en Van Wilsem (2000) op een studie
van Gottfredson (1984), die aan de hand van een Britse slachtofferenquête uit 1982 vaststelde
dat van degenen die tenminste één geweldsdelict hadden gepleegd, 42% ook slachtoffer was.
Bij andere respondenten gold dit slechts voor 6%. Deze samenhang blijkt voor een deel ver-
klaard te kunnen worden uit een gemeenschappelijke leefstijl van daders en slachtoffers. Het
gebruik van drugs, veel uitgaan, het dragen van een wapen en serieuze problemen met ouders
vergroten de kans op slachtofferschap van geweld. In een analyse van het Scholieren-
onderzoek stelden Wittebrood en Van Wilsem (2000) vast dat voor daders van geweld de kans
slachtoffer te worden bijna vijfmaal zo groot is als voor de overige jongeren. Ook jongeren die
in aanraking zijn geweest met de politie wegens delinquent gedrag hebben een groter risico
slachtoffer van geweld te worden. Tabel 14.4 die gebaseerd is op gegevens van het CBS,
bevestigt dit beeld voor een groot deel.
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Tabel 14.4 Kans op dader- en slachtofferschap van gewelds- en diefstaldelicten, naar achtergrondkenmerken en leefstijlindicatoren,
jongeren van 12-19 jaar (in procenten)

geweldsdelict diefstaldelict
dader slachtoffer dader slachtoffer 

jongen 22 15 50 .
15-19 jaar 20 11 49 .
schoolgaand 14 9 50 20
laagopgeleid 27 12 41 23
kind uit eenoudergezin 22 13 68 27
zeer sterk stedelijke woonomgeving 10 10 57 .

drugsgebruik 35 31 74 40
alcoholgebruik 17 16 52 25
bezoek disco/houseparty 18 16 51 32
dragen van wapen 42 25 70 35
Bron: IVR (2000)

Uit een verkennend onderzoek van Van der Laan en Van Wijk (1999) blijkt voorts dat het crimi-
nele gedrag van allochtone en autochtone jongeren verschillend verloopt.18 Voor de totale
groep jongere daders die na hun contact met de kinderrechter werden gevolgd, lag over een
periode van tien jaar het gemiddelde aantal justitiecontacten op bijna 10 per persoon. Voor
Marokkaanse jongeren was dit aantal het hoogst, namelijk 12,9 contacten, voor Surinaamse/
Antilliaanse jongeren19 12,4 contacten. Van de Marokkaanse jongeren had 43% tien of meer
justitiecontacten, van de Surinaamse/Antilliaanse jongeren 40%. Bij Marokkanen en
Surinamers of Antillianen waren dit vooral vermogensdelicten met geweld en drugsdelicten,
terwijl Nederlandse jongeren een groter aandeel hadden in agressieve delicten zonder letsel en
verkeersmisdrijven.

Recentelijk kwamen de eerste uitkomsten beschikbaar van de monitor die het WODC ont-
wikkelde voor geweld. Het rapport Geweld: gemeld en geteld (Terlouw et al. 1999) wijst uit
dat geweld op straat vrijwel altijd een concrete aanleiding heeft. Circa 20% van de gewelds-
delicten vindt in het uitgaansleven plaats, zij het voor het merendeel niet in de uitgaans-
gelegenheden zelf. Deze zijn de plaats voor 8% van de incidenten. De meeste incidenten spelen
zich af in de directe woonomgeving (34,5%) en in het verkeer (24,4%). Een achtergrond die
hierin nog weinig is belicht, is de grote toename van het verkeer en verplaatsingen op bepaalde
tijdstippen en plekken als bron van stress en irritaties.
Bij 40% van de geweldsconfrontaties wordt geschopt en geslagen. 20% van de slachtoffers
moet naar het ziekenhuis voor medische behandeling. In een beperkt aantal gevallen (5%)
leidt een geweldsincident tot zwaar lichamelijk letsel waarvoor meerdere behandelingen nood-
zakelijk zijn. Een slag- of steekwapen wordt bij 20% van de incidenten gebruikt, vuurwapens
echter zelden. Daders zijn meestal mannen jonger dan 25 jaar, één op de vijftien is ouder dan
40 jaar. De helft van de daders heeft geen eerdere politiecontacten gehad.20 De meest voor-
komende confrontatie is die van een dader en slachtoffer die beiden niet eerder met de politie in
aanraking zijn geweest. De confrontatie bestaat veelal uit licht geweld, enkele 'droge klappen'
over en weer.

Na het verschijnen van de nota Geweld op straat: maatregelen ter voorkoming en bestrijding
(1998) zijn veel initiatieven genomen om dit geweld tegen te gaan. Er kwamen extra middelen
beschikbaar voor de aanpak van geweld van jongeren en voor het versterken van politie en justitie.
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In zowel het grotestedenbeleid als het integraal veiligheidsbeleid krijgt geweldscriminaliteit
van jongeren aandacht. In het integrale veiligheidsbeleid onderneemt de overheid samen met
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers activiteiten. 
De Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO) heeft een veelheid aan voorstellen
gedaan voor uiteenlopende leeftijdsgroepen. Voor preventie bepleit hij opvoedingssteun voor
ouders van jonge kinderen, opvoeding in het kijkgedrag van kinderen, naschoolse opvang en
vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd, het aanreiken van niet-gewelddadige middelen om conflicten
op te lossen, het beperken van wapenbezit en activiteiten gericht op scholing. Als justitiële
aanpak pleit hij voor een grotere aandacht voor slachtoffers en het snel en consequent aanpakken
van minderjarige daders (RMO 1998).
In het zogenoemde Twaalfstedendebat zijn concrete toepassingen ontwikkeld. Er is een hand-
leiding Veilig uitgaan samengesteld voor het maken van afspraken tussen politie, justitie,
gemeente en horeca. Het cameratoezicht in uitgaansgebieden wordt uitgebreid en het doel is
op risicoplekken extra agenten en surveillanten in te zetten. Er is een platform Geweld op
straat opgericht en er is actie gevoerd voor het inleveren van slag- en steekwapens. Er komt
meer toezicht op seksuele delinquenten die tbs opgelegd kregen of veroordeeld waren voor
misdrijven waarop tenminste vier jaar gevangenisstraf staat. In die gevallen zal de inrichting
of gevangenis het OM over de vrijlating informeren. Het OM zal het woonadres van de des-
betreffende persoon aan de burgemeester en het politiekorps doorgeven en zullen slachtoffers
als zij dat wensen over de vrijlating inlichten.21

Ondanks de vele initiatieven zal het moeilijk zijn afzonderlijke ernstige voorvallen altijd te
voorkomen. De vele nieuwe maatregelen die op dit terrein zijn voorgesteld kunnen ook het
gevaar in zich bergen dat hierover te hoge verwachtingen bij de bevolking worden gewekt 
(De Roos 1999). Het bewustzijn van het leed van slachtoffers van ernstige geweldscriminaliteit
lijkt verder toe te nemen en onder slachtoffers zelf lijkt sprake van grotere onvrede (Kool 1999).
De vraag die in dat verband naar voren kwam, is in hoeverre het huidige slachtofferbeleid voldoet.
Dit is het onderwerp van het vervolg van deze paragraaf.

Slachtoffers van criminaliteit en slachtofferbeleid 
De Politiemonitor bevolking en de CBS-enquêtes (POLS en de vroegere Enquêtes rechts-
bescherming en veiligheid (ERV) en Enquêtes slachtoffers misdrijven (ESM)) bevatten gegevens
over schade en letsel als gevolg van criminaliteit, over de contacten met de politie, over de
waardering van deze contacten en de verwijzing naar slachtofferhulp. Op voorhand is duide-
lijk dat het beeld van de schade op een aantal punten beperkt zal blijven. Zo is uit de surveys
alleen de directe schade op de kortere termijn bekend en is weinig informatie beschikbaar over
geweld in gezinnen en relaties. Daarnaast is informatie over ernstiger vormen van geweld uit
bevolkingsenquêtes niet goed te ontlenen. De gegevens worden aangevuld met gegevens uit
andere bron over voorzieningen voor slachtoffers.

De gevolgen van slachtofferschap kunnen lichamelijk, emotioneel en materieel van aard zijn. 
Uit de CBS-slachtofferenquêtes kan een indruk worden verkregen van de directe materiële schade
als gevolg van veelvoorkomende criminaliteit. Gegevens daarover voor de periode 1992-1998
tonen een wisselend verloop en niet een lineair opgaande of dalende lijn (tabel 14.5). De
schatting van het schadebedrag van geweldsdelicten bedroeg in het laatste jaar 143 miljoen
gulden, van diefstaldelicten 1.209 miljoen gulden, van vandalisme 761 miljoen gulden en de
schade van doorrijden na een ongeval 160 miljoen gulden. Het gaat per afzonderlijk voorval
veelal om beperkte schade, maar er zijn naar soort delict en per voorval grote verschillen.
In tabel 14.5 is een schatting van de totale schade weergegeven naar delictcategorie.
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Tabel 14.5 Directe materiële schade als gevolg van veelvoorkomende criminaliteit, 1992-1998 (x 1 miljoen gulden)
1992 1995 1996 1997 1998

geweldsdelicten 132 106 70 108 143

diefstaldelicten 1.754 1.702 1.284 1.504 1.205
- inbraak 792 859 520 451 312
- fietsendiefstal 189 183 185 216 225
- diefstal uit auto 201 223 207 316 221
- zakkenrollerij 85 89 63 78 66
- overige diefstal 204 161 177 211 199

vandalisme 337 542 489 962 794
- beschadiging auto 254 440 382 601 523
- overige vernielingen 83 102 107 361 238

doorrijden na ongeval 401 230 226 213 160

totaal 2624 2579 2069 2787 2302
Bron: CBS (ERV en POLS '92-'98) 

Materiële schade komt vooral bij diefstallen, vandalisme, en bij doorrijden na ongeval voor.
Geweld leidt in ongeveer 19% van de gevallen tot materiële schade. Bij alleen mishandeling
ligt dit op 24%.
Een indicatie van het fysieke letsel en het ontstaan van psycho-emotionele problemen als
gevolg van geweldcriminaliteit is ontleend aan de Politiemonitor bevolking (PMB) (tabel 14.6).

Tabel 14.6 Fysiek letsel en psycho-emotionele problemen als gevolg van de geweldsdelicten diefstal met geweld, 
bedreiging en mishandeling, 1992-1998 (in procenten van de aantallen slachtoffers)

diefstal met geweld bedreiging mishandeling

fysiek letsel
1992 15 3 25
1994 9 4 33
1996 18 3 27
1998 19 3 33

psycho-emotioneel letsel
1992 40 28 33
1994 39 25 43
1996 34 24 43
1998 48 24 37

Bron: PMB '93-'99

Het merendeel van de slachtoffers van geweldsdelicten loopt geen lichamelijk letsel op. In de
gevallen dat lichamelijk letsel ontstaat, is het meestal licht letsel waarvoor medische behandeling
nauwelijks noodzakelijk is. 
Hoewel het beeld wat wisselend is, is een medische behandeling vaak vereist bij slachtoffers
van mishandeling. Door de jaren heen moet ongeveer één op de drie slachtoffers van mis-
handeling zich vanwege letsel onder doktersbehandeling stellen. In het laatste jaar geeft 27%
van de slachtoffers van geweld op dat zij psycho-emotionele problemen hebben ondervonden.

64 JUSTITIE EN STRAFRECHTSPLEGING



Psycho-emotionele problemen komen naar verhouding veel voor bij slachtoffers van mishandeling
en beroving.
Uit verschillende bronnen is over deze psycho-emotionele problemen meer bekend. Ze uiten
zich in emoties of spanningen, maar kunnen ook leiden tot verandering in opvattingen en 
houdingen. Het gaat dan om ideeën over persoonlijke kwetsbaarheid, het idee controle te hebben
over de eigen situatie, het geloof in een rechtvaardige wereld en het gevoel van zelfwaardering.
Slachtoffers van crimineel geweld zijn vaak angstig en uiten dit in vermijdingsgedrag en hyper-
alertheid (Hemeleers 1997). De specifieke aard van het delict speelt een rol: bij slachtoffers
van kindermishandeling komen depressiviteit en agressief gedrag voor en kan intellectuele
achterstand en sociaal isolement ontstaan (Dierckx 1997). Seksueel misbruik leidt tot angsten,
depressies, een lage zelfwaardering en moeilijkheden in het opbouwen van nieuwe relaties en
seksuele contacten (Transact 1998). Bij geweld in het verkeer verstrijkt geruime tijd voordat
het gebeuren verwerkt is en het gevoel van veiligheid terug is.
De aanduiding post-traumatic stress disorder (PTSD) wordt meestal gebruikt voor de ernstiger
psychische gevolgen van slachtofferschap. Deze houden onder meer in dat het slachtoffer-
schap wordt 'herbeleefd', de herinnering eraan zich herhaaldelijk opdringt, het slachtoffer zich
terugtrekt uit de realiteit en zich verslagen voelt, onrustig is, last heeft van slaapproblemen,
irritatie, concentratieproblemen en angstaanvallen. Deze slachtoffers brengen ook vaak veran-
deringen aan in hun levensstijl: zij passen hun uitgaansgedrag en tijdsbesteding aan, mijden
bepaalde plekken en groepen mensen en blijven meer thuis. 

Gezien de kleine aantallen is het beeld uit enquêtegegevens over ernstige vormen van geweld
beperkt. Het Letsel informatie systeem (LIS) is hiervoor een geschiktere bron. Een deelbestand
daaruit van het WODC bevat gegevens over slachtoffers van geweld die als gevolg van letsel
een afdeling voor spoedeisende hulp van 16 over het hele land verspreid liggende algemene
ziekenhuizen bezochten, hetgeen een klein deel van het werkelijke aantal slachtoffers uitmaakt.22

In 1998 registreerden deze ziekenhuizen tezamen 4.669 patiënten als slachtoffer van geweld.
Veel van de geweldletsels zijn niet ernstig. In bijna 40% van de gevallen kon worden volstaan
met controle en behandeling op de afdeling van spoedeisende hulp. In nog eens 30% was
daarna controle of nabehandeling door de huisarts voldoende. In 70% van de gevallen moest
de patiënt in het ziekenhuis worden opgenomen (JVR 2000). Over psycho-emotionele problemen
is uit dit onderzoek niets bekend.
De slachtoffers waren voor het merendeel jongvolwassenen. In 1997 was 74% man en 
26% vrouw, in 1998 respectievelijk 72% en 28%. Bij vrouwelijke slachtoffers is veel vaker
iets over de dader bekend; dikwijls is die een naaste relatie. Mannelijke slachtoffers waren
nogal eens medeschuldig aan de verwondingen, in gevallen waarbij het letsel voortkwam uit
een vechtpartij of bij aanhouding door de politie. Over de aard van het geweld is bekend dat
het in ongeveer een kwart van de gevallen het gebruik van een wapen inhield, het overgrote
deel was echter lichaamsgeweld. Het gebruik van wapens komt naar verhouding vaak voor op
straat of in een horecagelegenheid.

Hulpverlening aan slachtoffers
Uit de Politiemonitor bevolking valt af te leiden dat van de slachtoffers met emotionele proble-
men zo'n 20% een beroep doet op professionele hulp. Meestal is dit de Riagg, een therapeut of
slachtofferhulp. Hulp van de huisarts of van andere hulpverleners wordt minder vaak ingeroe-
pen. Slachtoffers van mishandeling doen het meest een beroep op professionele hulp, gevolgd
door slachtoffers van bedreiging en slachtoffers van beroving. Vrouwen die emotionele proble-
men ervaren, roepen vaker professionele hulp in dan mannen. Oudere slachtoffers met emotio-
nele problemen roepen echter minder vaak professionele hulp in.
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Slachtofferhulp ontstond eind jaren zestig, begin jaren zeventig als speciale voorziening voor
slachtoffers van misdrijven (Mulder 1989).23 Het doel was slachtoffers emotionele en praktische
ondersteuning te geven. De hulp bestaat uit een beperkt aantal individuele contacten en er zijn
geen wachttijden. De laatste jaren wordt ook aan verkeersslachtoffers hulp verleend. De hulp
die de bureaus bieden kan variëren van ondersteuning bij de verwerking tot allerlei praktische
hulp, zoals bij het invullen van formulieren, verzekeringspapieren, het schrijven van brieven
en verzoekschriften, het geven van informatie over schadevergoeding, begeleiding bij een
bezoek aan de rechtbank, een advocaat of een arts, ondersteuning bij inschakeling van andere
hulpverleners en mogelijke schadebemiddeling tussen slachtoffer en verdachten. Een aantal
bureaus heeft daarnaast een speciaal hulpaanbod voor slachtoffers van overvallen, slachtofferhulp
voor toeristen, en hulp aan slachtoffers van seksueel geweld.

Het aantal contacten van slachtoffers met de Bureaus slachtofferhulp is sinds 1985 van enkele
duizenden uitgegroeid tot ruim 114.000 in 1996. Voor 1998 noemt het laatste jaarverslag een
aantal van ruim 95.000 contacten met slachtoffers, maar in dit cijfer zijn de contacten van
korte duur en de contacten zonder hulpverlening niet meer opgenomen (tabel 14.7).

Tabel 14.7 Aantal contacten van slachtoffers met Bureaus slachtofferhulp, 1990-1999
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99

contacten 24.713 49.151 65.624 87.746 104.943 110.200 114.430

hulpverlening (oud) 18.857 25.650 36.356 41.245 66.000 76.040 81.131
hulpverlening (nieuw) 68.549 86.526 86.589 90.000
Bron: min. van Justitie: '98 vermoedelijke uitkomst, '99 begroot

Naar achtergrondkenmerken hebben evenveel mannen als vrouwen contact met slachtofferhulp,
maar naar leeftijd maakt de leeftijdsgroep 20-49 jaar het merendeel (meer dan 60%) van de
contacten uit. Ongeveer tweederde van de benaderde slachtoffers gaat in op het aanbod van
hulp. De helft daarvan heeft meer dan eens contact. Naar delict zijn het vooral de delicten met
ernstiger lichamelijk letsel, emotionele gevolgen, of financiële schade.24 Slachtoffers van
geweld, inbraken en doorrijden na een ongeval doen vaker een beroep op de hulpverlening.
Bijna 80% van de slachtoffers is door de politie verwezen. Uit recent onderzoek blijkt dat
allochtone slachtoffers nog weinig contact hebben met slachtofferhulp (Lempens et al. 1998).

De rol van de politie in de hulpverlening
Berekend over het totaal van aangiften wijst de politie nu in ruim 30% van de aangiften op de
mogelijkheid van slachtofferhulp. Het al dan niet verwijzen hangt nauw samen met het type
delict. Slachtoffers van mishandeling worden het vaakst verwezen. In 1993 was dit 44%, in
1998 is dit percentage opgelopen tot 61. 
Slachtoffers van beroving werden in 1993 in 44% van de gevallen op slachtofferhulp gewezen,
in 1998 was dit 52%. Na aangifte van inbraak waren de percentages respectievelijk 32 en 58.
In het geval van bedreiging wijst de politie veel minder vaak op slachtofferhulp, in 1993 in
23% van de gevallen en in 1998 33%. Gezien het hoge percentage psycho-emotionele problemen
als gevolg van een bedreiging is dit percentage naar verhouding laag.
In het algemeen bestaat er echter wel een duidelijke relatie met de ernst van de gevolgen
(figuur 14.3). Het kan als een aanwijzing worden gezien dat de politie de problemen bij slacht-
offers onderkent. De politie wijst vooral vaker op slachtofferhulp als het fysieke letsel groter is.
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Figuur 14.3 Het wijzen op slachtofferhulp door de politie, naar de gevolgen van slachtofferschap, 1998 (in procenten)

Een verwijzing naar slachtofferhulp is adequaat als deze aansluit bij de vraag naar hulp van
slachtoffers. Een indicatie hiervoor kan worden ontleend (uit de Politiemonitor Bevolking) aan
de reden die slachtoffers hebben voor het doen van aangifte. De belangrijkste reden is het
rechtsgevoel: men vindt dat de dader gepakt moet worden (60%), men vindt dat het een plicht
is (56%). Bij materiële schade is het verkrijgen van een bewijs voor de verzekering of het
terugkrijgen van gestolen goederen voor het slachtoffer belangrijk. Zo'n 13% van de slachtoffers
echter meldt zich bij de politie uit behoefte aan hulp en opvang. Vooral bij slachtoffers van
geweld is dit het geval. Bij bedreiging meldt 21% van de slachtoffers het delict uit behoefte aan
hulp en opvang, bij mishandeling is dit 26%. De ernst van fysiek letsel is daarbij een factor.25

Daarnaast blijkt dat vrouwen, slachtoffers die zich onveilig voelen, slachtoffers met emotionele
problemen en jonge geweldsslachtoffers een delict vaker melden uit behoefte aan hulp en
opvang. Naar type misdrijf komt de behoefte aan hulp en opvang wat vaker voor bij slacht-
offers van inbraak, beroving en autodiefstal.

De politie reageert voor een deel op deze behoeften. Zij wijst slachtoffers die aangifte doen
om hulp en opvang te verkrijgen vaker op slachtofferhulp dan andere slachtoffers. Niettemin
wordt vooral in het geval van bedreiging en van diefstal met geweld een aanzienlijk deel van
deze slachtoffers nog niet op de mogelijkheid van slachtofferhulp gewezen. Slachtoffers van
deze delicten die behoefte hebben aan hulp en opvang worden zelfs minder verwezen dan
slachtoffers die daar geen behoefte aan hebben (tabel 14.8). 
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Tabel 14.8 Percentage slachtoffers dat advies over slachtofferhulp krijgt, naar een aantal delicten en naar de behoefte aan hulp
en opvang, 1998

diefstal met dreiging met
percentage dat advies over diefstal diefstal van geweld van inbraak uit lichamelijk mis-
slachtofferhulp krijgt bij van auto portemonnee portemonnee de woning geweld handeling

behoefte aan hulp en opvang 59,2 60,2 51,9 79,3 31 79,2
geen behoefte aan hulp en opvang 53,3 34,5 59,2 69,2 35,5 55,5

totaal 53,9 36,4 57,8 70,8 34,6 61,8
Bron: Politiemonitor bevolking (PMB '98)

De positie van slachtoffers in het strafrecht 
De positie van het slachtoffer in het strafproces kreeg vanaf het begin van de jaren tachtig
stapsgewijs grotere aandacht. Van voor die tijd, uit 1975, dateert nog het Schadefonds gewelds-
misdrijven.
De grotere aandacht voor slachtoffers van misdrijven leidde in 1983 tot de werkgroep Justitieel
beleid en slachtoffer (de werkgroep-Vaillant), die in 1985 rapporteerde. Het slachtofferbeleid
dat daarop volgde, richtte zich vooral op het verstrekken van informatie aan slachtoffers over
het verloop van de strafzaak en daarnaast in beperkte mate op mogelijkheden voor het vergoeden
van schade.26

In de jaren negentig is slachtofferzorg een onderdeel geworden van het werk van de parketten.
Slachtoffers kregen in 1995 als gevolg van de landelijke invoering van de wet-Terwee ruimere
gelegenheid om in het kader van het strafproces de geleden schade op de dader te verhalen
(Wemmers 1996). In een voorgerechtelijke fase kan vergoeding van schade worden gecombi-
neerd met het heenzenden van de verdachte of een transactie van het openbaar ministerie. In
het strafrechtelijk proces kan vergoeding van schade een bijzondere voorwaarde zijn bij een
veroordeling. Dit gebeurt door de rechter op verzoek van het OM. Een tweede manier is dat
het slachtoffer als civiele partij in de strafrechtelijke procedure een verzoek indient ('voeging').
Deze procedures zijn in de wet-Terwee verbeterd.27

Uit de experimenten die voorafgaand aan de invoering van deze wet zijn uitgevoerd, kwam
niettemin een aantal praktische problemen naar voren. Veel slachtoffers blijken niet voor ver-
goeding in aanmerking te komen, omdat een zaak nooit wordt opgelost. Daarnaast is het bijzonder
moeilijk de schade op de dader te verhalen als deze weigert te betalen. Daders hebben ook vaak
te weinig financiële middelen om een schadevergoeding te betalen (Verberk en Geveke 1996).

Uitkeringen aan slachtoffers
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt slachtoffers van (ernstige) geweldsmisdrijven (of hun
nabestaanden) onder strikte voorwaarden de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming
verkrijgen voor schade die zij ondervonden. Er dient sprake te zijn van een opzettelijk gepleegd
geweldsmisdrijf. Een uitkering wordt niet gedaan als de schade op een andere manier kan worden
vergoed, bijvoorbeeld door de dader van het misdrijf of door een verzekeringsmaatschappij,
een vaststelling die veel tijd kan vragen. Een uitkering wordt ook niet gedaan als het slachtoffer
of de persoon van wie hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk is, uit inkomen of vermogen
de schade zonder bezwaar zelf kan dragen. 
Als de schade (mede) het gevolg is van een omstandigheid die aan het slachtoffer is toe te
rekenen, wordt niet uitgekeerd of wordt een lager bedrag toegekend.
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Bij een uitkering gaat het om twee soorten letselschade: 
- materiële schade die het slachtoffer heeft geleden of nog zal lijden, zoals ziektekosten, 

kosten van huishoudelijke hulp, verlies van inkomsten en vervoerskosten. Hiervoor keert het
Schadefonds per geval ten hoogste 50.000 gulden uit; 

- immateriële schade, het gevolg van verdriet, de pijn en het verlies van levensvreugde als
gevolg van het letsel. Het maximum van de uitkering voor immateriële schade is 20.000 gulden.

Het aantal verzoeken tot schadeloosstelling is geleidelijk opgelopen naar rond de 3.000 
(tabel 14.9). In de meeste gevallen (80%) wordt een verzoek gehonoreerd. De uitgekeerde
bedragen liggen rond de 2.000 gulden voor materiële schade, en 3.500 tot 4.000 gulden voor
immateriële schade. 
Slachtoffers maken in beperkte mate gebruik van het schadefonds. Hoewel er een stijging te
zien is in het aantal verzoeken voor een uitkering, is het beroep op het schadefonds gezien het
aantal ernstige geweldsdelicten niet hoog. Vermoedelijk is een geringe bekendheid een van de
oorzaken (RMO 1998).

Tabel 14.9 Uitkeringen Schadefonds geweldsmisdrijven, 1990-1999
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

binnengekomen verzoeken 1.500 1.394 1.360 1.818 2.365 2.368 2.806 2.921 3.079 2.750

beslissingen
- uitkering toegekend . . 720 791 1.247 1.969 1.638 1.678 2.413 .
- afwijzend beslist . . 175 183 305 451 427 419 666 .

bedragen (x 1.000 gld.)
- materiële schade 1.235 1.316 1.553 1.637 2.086 3.109 2.422 2.210 . .
- immateriële schade 1.538 2.253 2.253 2.609 4.289 6.850 6.146 6.130 . .
Bron: jaarcijfers Schadefonds Geweldsmisdrijven: '98 vermoedelijke uitkomst, '99 begroot

De laatste tijd is vooral de beperkte plaats van het slachtoffer in het strafrechtelijk systeem
onderwerp van discussie geworden. Bij slachtoffers of hun naasten blijkt in een aantal geval-
len grote behoefte te bestaan in het strafproces hun verhaal te doen over de aard en toedracht
van het delict en de materiële en immateriële gevolgen. Daarom wordt nu wel bepleit slacht-
offers de mogelijkheid te geven hun verhaal te laten horen in de vorm van een zogenoemde
slachtofferverklaring. De huidige stand van zaken is dat onder leiding van het college van 
procureurs-generaal een proef wordt gedaan met zogenoemde victim statements schriftelijke
verklaringen die in het geval van zware misdrijven aan het strafdossier worden toegevoegd.
Dit zijn door de politie op schrift gezette verklaringen aan de hand van een gestandaardiseerde
vragenlijst over de emotionele en financiële problemen waar nabestaanden en slachtoffers mee te
kampen hebben.

Uit dit beknopte overzicht wordt duidelijk dat in de positie van het slachtoffer op veel punten
verbeteringen zijn aangebracht, maar dat verdere aanpassingen nodig zullen zijn.
- De politie verwijst nu een groter deel van de slachtoffers naar slachtofferhulp, maar dit

gebeurt nog te weinig bij slachtoffers van bedreiging en bij slachtoffers die uit behoefte aan
hulp en opvang aangifte doen. Aan de andere kant kan het gezien de grote aantallen slacht-
offers wenselijk zijn dat aan de hulpverlening prioriteiten worden gesteld. Voor een vrij
groot deel van de slachtoffers is het slachtofferschap geen diep ingrijpende gebeurtenis. 
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- De wet-Terwee heeft het mogelijk gemaakt dat de politie en het openbaar ministerie een
belangrijke taak krijgen bij het tot stand brengen van een schadevergoedingsregeling tussen
dader en slachtoffer. Het beleidsplan van het openbaar ministerie Perspectief op 2002 ziet
zorg en aandacht voor de belangen van slachtoffers als een wezenlijk onderdeel van een
goede rechtspleging. Het verschaffen van begrijpelijke informatie aan slachtoffers en bena-
deelden is daarin een belangrijk element. Het kan betekenen dat de officier van justitie in
een persoonlijk gesprek inhoudelijke informatie geeft over de zitting. De huidige situatie is
dat bij de parketten slachtoffermedewerkers en schadebemiddelaars werkzaam zijn. Het op
de hoogte houden van het slachtoffer over het verloop van de strafzaak beperkt zich echter
nog vaak tot de beginfase van de strafzaak.

- Vergoeding van schade heeft naar verhouding nog weinig aandacht. Ten eerste wordt van
een groot deel van de delicten die slachtoffers melden bij de politie, geen dader bekend. 
Uit onderzoek is gebleken dat een aanmerkelijk deel van de schade voor rekening van het
slachtoffer zelf komt (Mulder 1989). De verschillende mogelijkheden om schade op de
dader te verhalen zijn in beperkte mate effectief. Daarnaast is de rechter terughoudend in
het toekennen van vergoedingen voor immateriële schade. Dit is zowel het geval bij slacht-
offers van ongevallen als bij slachtoffers van misdrijven. Bovendien neemt een schade-
procedure bij de burgerlijke rechter veel tijd in beslag. 

14.4 'Nederland in Europa'
Het centrale thema 'Nederland in Europa' in het SCR van dit jaar wordt hier net als in de meeste
andere hoofdstukken op twee manieren benaderd: Nederland in vergelijking met andere landen,
het grootste deel van de paragraaf, en Nederland onder invloed van Europese regelgeving. De
focus is op Nederland gericht. Inhoudelijk ligt het accent op criminaliteit en veiligheid en de rol
van het strafrecht. Op enkele punten wordt het Nederlandse beleid bekeken in het licht van
ontwikkelingen elders, namelijk bij de jeugdcriminaliteit en de drugsproblematiek, maar een
vergelijking met buitenlandse rechtssystemen voert hier te ver.
Internationale vergelijking op het gebied van criminaliteit en de strafrechtspleging heeft een aantal
eigen problemen (Schreuders et al. 1999). Verschillen tussen landen in definities, zoals in het
onderscheid dat zij aanbrengen tussen misdrijven en overtredingen en bijvoorbeeld ook in de mate
waarin onachtzaamheid wordt aangemerkt als criminaliteit, compliceren de vergelijking. Een
voorbeeld van een definitieverschil is de categorie assault. Deze categorie bevat in Nederland
naast mishandeling ook bedreiging, maar wordt in een aantal andere landen slechts gehanteerd
in het geval van lichamelijk letsel (Mayhew en Van Dijk 1997). Een tweede voorbeeld is de
categorie 'diefstal' die niet altijd zoals in Nederland ook inbraak en diefstal van een motorvoer-
tuig inhoudt. Ook de wijze van organisatie van politie en justitie beïnvloedt de registratie. Een
specifiek procedureel verschil dat daarin een rol speelt is de discretionaire bevoegdheid, de
mate waarin het afzien van vervolging formeel of informeel is toegestaan (het zogenoemde
legaliteits- versus het opportuniteitsbeginsel, zie het vervolg).28 Daarnaast zijn er verschillen
tussen landen in de bronnen waaruit de gegevens worden ontleend en de statistische keuzen
van instanties wat betreft de teleenheid (telt men daders of strafbare feiten) en het telmoment
(wordt een zaak geclassificeerd op grond van de politieregistratie of op basis van het vonnis).

Het eerste deel van de paragraaf bestaat voor een belangrijk deel uit empirische gegevens.
Algemene criminaliteitscijfers worden onderverdeeld in een aantal delicttypen, zowel de cijfers
afkomstig uit politieregistraties als die uit slachtofferstudies. Bij de politiecijfers zullen naast
de vorengenoemde verschillen in juridische en statistische definities van misdrijven, verschillen

70 JUSTITIE EN STRAFRECHTSPLEGING



in aangiftebereidheid, registratie en inspanningen van opsporingsinstanties de interpretatie
bemoeilijken. Niet altijd behandelt de politie criminaliteit. Soms bestaan er vereenvoudigde
procedures of zijn er speciale onderzoeksinstanties, met gevolgen voor de registraties. Voor
slachtofferstudies als de Internationale slachtofferenquête geldt dit niet. Deze slachtoffer-
enquêtes geven vooral van minder zware misdrijven een goed beeld, omdat ernstiger vormen
er veelal te weinig in voorkomen (Mayhew en Van Dijk 1997). De Internationale slachtoffer-
enquête is nu driemaal gehouden in negen Europese landen, in de Verenigde Staten en Canada
en nog een groot aantal andere landen. Deze kan de interpretatieproblemen van politiecijfers
grotendeels ondervangen. Een beperking blijft dat uit deze databronnen geen goed inzicht
wordt verkregen in misdrijven als schending van de mensenrechten, fraude, milieucriminaliteit
en (andere) vormen van georganiseerde misdaad zoals drugscriminaliteit en mensenhandel.
Daar komt bij dat deze vormen van georganiseerde criminaliteit voor een deel de landsgrenzen
overschrijden.
Om hier meer inzicht in te verkrijgen heeft het Centre for International Crime Prevention van
de Verenigde Naties een studie naar de trends van deze grensoverschrijdende criminaliteit
ondernomen. Hiervan zullen de resultaten eind van dit jaar worden gepubliceerd. Een van de
al gepresenteerde uitkomsten is dat de productie en handel in drugs de belangrijkste bron van
inkomen van grote criminele organisaties blijft (Van Dijk 2000). Criminele groeperingen
maken daarnaast echter grote winsten op andere illegale markten, zoals de handel in kleine
wapens, beschermde dieren en kunst, nucleair en giftig afval en vooral mensenhandel.
Mensenhandel die zich richt op illegale immigratie of exploitatie is een van de meest lucratieve
vormen van international georganiseerde misdaad. In de loop van de jaren negentig heeft zich
de ontwikkeling voorgedaan dat criminele groeperingen zowel bij hun criminele als hun financië-
le (witwas)activiteiten nieuwe mogelijkheden zijn gaan benutten als gevolg van de globalise-
ring van markten. 

Ontwikkelingen van de criminaliteit op basis van slachtoffergegevens en politiecijfers
Voor de Internationale slachtofferenquêtes zijn gegevens verzameld op basis van een aselecte
steekproef van tussen de 1.000 en 2.000 personen in elk land. Niet in elk jaar namen echter
alle landen deel. Van de Scandinavische landen deed Noorwegen in 1989 mee, Zweden in
1992 en 1996, en nam Finland aan alle drie de onderzoeken deel. De studies bieden een beeld
van de volgende misdrijven: autodiefstal, motordiefstal, fietsdiefstal, inbraak en poging tot
inbraak, roof, zakkenrollen, seksuele misdrijven en mishandeling en bedreigend gedrag. 
De laatste gegevens dateren uit 1995. Een nieuwe enquêteronde is nu in uitvoering. In tabel 14.10
zijn in het onderste gedeelte indexcijfers opgenomen, waarvoor het eerste surveyjaar, 1988 op
100 is gezet.
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Tabel 14.10 Slachtoffers van delicten onder de bevolking van 16 jaar en ouder in een aantal West-Europese landen en in de VS
en Canada, 1995 en vergeleken met 1988 (in procenten en indexcijfers; 1988 = 100)

bescha- inbraak diefstal diefstal mishan- totaal
auto- diefstal diging fiets- en pers. met deling/be- seksueel van

diefstal uit auto auto diefstal poging zaken geweld dreiging geweld delicten

in 1995
Nederland 0,4 5,4 10,0 9,5 5,9 6,8 0,6 4,0 3,6 31,5

Engeland en Wales 2,5 8,1 10,4 3,5 6,4 5,0 1,4 5,9 2,0 30,9
Schotland 1,7 6,6 9,8 1,9 4,0 4,5 0,8 4,2 1,3 25,6
Frankrijk 1,6 7,2 8,3 2,8 4,6 4,0 1,0 3,9 0,9 25,3
Oostenrijk 0,2 1,6 6,7 3,3 1,3 5,1 2,1 2,1 3,8 18,9
Zwitserland 0,1 3,0 7,1 7,0 2,4 5,7 0,9 3,1 4,6 26,7

Finland 0,4 2,9 4,3 5,1 1,3 3,2 0,5 4,1 2,6 18,9
Zweden 1,2 4,9 4,6 8,8 2,0 4,6 0,5 4,5 2,9 42,0

Verenigde Staten 1,9 7,5 6,7 3,3 5,6 3,9 1,3 5,7 2,5 24,2
Canada 1,5 6,2 6,2 3,3 6,2 5,7 1,2 4,0 2,7 25,2

1988-1995 verschil indexa

Nederland 133 104 122 127 118 155 75 121 138 118

Engeland en Wales 132 145 153 350 168 161 200 311 182 158
Schotland 213 122 151 190 98 173 160 233 108 138
Frankrijk 67 120 130 200 98 111 250 195 82 130
Zwitserland . 158 173 219 200 127 180 258 271 171

Finland 100 107 108 165 130 74 71 141 520 119

Verenigde Staten 90 81 75 110 61 87 68 106 56 84
Canada 188 86 63 97 109 104 109 100 68 90
a In 1998 is het onderzoek niet gehouden in Zweden en Oostenrijk.

Bron: ICVS (1990, 1996) in Mayhew en Van Dijk (1997)

Vooral het hoge percentage slachtoffers van fietsdiefstal maakt dat Nederland in de slachtoffer-
enquêtes te midden van de West-Europese landen een betrekkelijk slechte positie inneemt. 
In slachtofferschap komt Nederland, gevolgd door Engeland en Wales, op het hoogste aandeel
slachtoffers uit. 
Het percentage slachtoffers van autodiefstal is in Nederland echter laag vergeleken met de per-
centages in Frankrijk en in Engeland/Wales. De ontwikkeling voor de periode 1988-1995 laat
in grote lijnen zien dat de Europese landen een toename van het slachtofferrisico kenden, terwijl
dit in de Verenigde Staten en in Canada afnam. 

Een belangrijke factor is de verstedelijking, een hoge criminaliteit komt meer voor in landen
waar een groot deel van de bevolking in steden woont (Mayhew en Van Dijk 1997). Maar ook
binnen elk land is in stedelijk gebied de criminaliteit voor het merendeel van de delicten hoger
dan elders. Tabel 14.11 geeft de verschillen naar stedelijkheidsgraad weer voor vier delicten:
inbraak, diefstal, beroving, en bedreiging en mishandeling. De grootte van de verschillen loopt
sterk uiteen en soms zijn er uitzonderingen op het patroon.
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Tabel 14.11 Personen die slachtoffer werden van vier veelvoorkomende typen misdrijven: inbraak, zakkenrollerij en andere 
persoonlijke diefstal, beroving, en mishandeling en bedreiging, 1988/1991/1995 (in procenten van de onderzochte populatie)

inbraaka diefstal beroving mishandeling/bedreiging

stedelijk landelijk stedelijk landelijk stedelijk landelijk stedelijk landelijk

Nederland 3,5 2,0 18,6 12,2 1,6 0,6 6,3 3,1

België 2,7 2,2 4,8 6,6 2,7 0,8 0,9 2,0
Duitsland 1,8 1,1 9,4 6,2 1,6 0,6 4,0 2,7
Engeland/Wales 4,5 2,0 7,8 6,1 1,7 0,8 4,4 3,7
Schotland 2,0 1,7 6,1 4,9 1,1 0,6 4,2 2,8
Noord-Ierland 3,3 1,1 5,7 3,5 1,6 0,4 4,7 1,6
Frankrijk 4,2 1,9 11,1 5.0 0,7 0,6 3,5 2,6
Zwitserland 1,6 1,1 11,2 10,6 1,3 0,6 0,4 2,3
Oostenrijk 0,2 1,1 12,3 6,6 0,2 0,2 2,8 1,8

Denemarken
Noorwegen 4,2 0,1 6,6 5,9 1,6 0,3 3,6 2,8
Zweden 2,6 1,0 16,9 10,3 0,5 0,3 4,7 3,0
Finland 0,4 0,7 10,3 7,3 0,9 0,6 5,4 3,5
a Huishoudens i.p.v. personen.

Bron: European Sourcebook (Council of Europe 1999)

Verschillen naar stedelijkheidsgraad worden meestal toegeschreven aan de geringere sociale
controle en grotere anonimiteit in een stedelijke omgeving. Verstedelijking is tezamen met de
mate van welvaart de belangrijkste verklarende factor in de Internationale slachtofferenquête
(Mayhew en Van Dijk 1997). Daarnaast kon worden vastgesteld dat landen die in hoge mate
zijn aangewezen op de auto voor verkeer en vervoer een hoge criminaliteit kennen die met de
auto verband houdt en dat landen waar mensen traditioneel in vrijstaande woningen wonen,
veel met inbraak worden geconfronteerd.

In het internationaal slachtofferonderzoek is ook de mate van angst voor criminaliteit en onveilig-
heid onderzocht en de maatregelen die burgers treffen om criminaliteit te voorkomen.
Daarnaast zijn de houding tegenover de politie en de ervaringen van burgers met de politie in
het onderzoek betrokken. 

Gevraagd naar de kans op inbraak het komende jaar, blijkt dat inbraak vooral in Frankrijk en
in Engeland en Wales als een groot risico wordt beschouwd (tabel 14.12). In Frankrijk wordt
het risico op inbraak het hoogst ingeschat, gevolgd door Engeland en Wales. Nederland scoort
hierop gemiddeld. Het laagst wordt de inbraakkans ingeschat in Zweden, Oostenrijk en
Finland.
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Tabel 14.12 Perceptie van de kans op inbraak, gevoel van onveiligheid op straat en treffen van een of meer veiligheidsvoorzieningen
aan de woning (inbraakalarm, sloten aan deuren en beveiliging van ramen), 1995 (in procenten die enigszins of zeer onveilig voelen)

het aanbrengen van
perceptie van kans op inbraak onveiligheidsgevoel een of meer preventieve

in het komende jaar 's avonds op straat voorzieningen in woningen

Nederland 27 20 71

België . . .
Duitsland . . .
Engeland/Wales 41 32 76
Schotland 28 26 70
Noord-Ierland 29 22 41
Frankrijk 53 20 47
Zwitserland 29 17 35
Oostenrijk 12 20 42

Denemarken . .
Noorwegen . .
Zweden 16 11 42
Finland 11 17 31

Verenigde Staten 23 25 66
Canada 30 26 61
Bron: Mayhew en Van Dijk (1997)

Eveneens is gevraagd naar de beleving van veiligheid op straat. De vraag was hoe veilig men
zich voelt als men 's avonds in de eigen buurt op straat loopt. Zo'n 20% van de bevolking gaf
aan zich enigszins onveilig te voelen. Nederland scoort hierop rond het gemiddelde. In Engeland
en Wales was het percentage van de bevolking dat zich 's avonds op straat in de buurt niet
altijd veilig voelt het hoogst (32%), gevolgd door Schotland (26%), Canada (26%) en de
Verenigde Staten (25%). Het minst kwam dit onveilige gevoel op straat voor in Zweden (11%),
Finland (17%) en Zwitserland (17%).
Vergeleken met de feitelijke slachtofferrisico's blijkt dat een samenhang ontbreekt. De landen
met de hoogste slachtofferrisico's zijn niet de landen met de hoogste angst voor (straat)crimi-
naliteit, en de landen met de hoogste inbraakrisico's zijn niet de landen waar de kans op
inbraak het hoogst wordt ingeschat (Mayhew en Van Dijk 1997). Dit bevestigt het beeld uit de
enquêtes in Nederland, waaruit blijkt dat de onveiligheidsbeleving slechts voor een deel door
het slachtofferrisico wordt bepaald. 
Voor het treffen van voorzieningen om inbraak te voorkomen (zoals een inbraakalarm, speciale
sloten op ramen of deuren) is het totaalbeeld dat dit het meest gebeurt in Engeland en Wales
en in Nederland en Schotland. Het aanbrengen van een alarm komt het meest voor in
Engeland en Wales, Schotland, de Verenigde Staten en Canada, in deze landen in alle gevallen
bij meer dan 20% van de woningen. Minder dan 10% van de woningen daarentegen heeft een
alarm in Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en Finland. Voor speciale sloten aan deuren is het
beeld overeenkomstig, zij het dat dit ook in Nederland veel voorkomt. 
Er lijkt hier wel sprake van een zekere samenhang met het feitelijke inbraakrisico; de landen
met de hoogste risico treffen de meeste voorzieningen.
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Algemene trends in de Europese en Amerikaanse door de politie geregistreerde criminaliteit
Voor ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit over een langere periode blijven de
politiegegevens de aangewezen bron.29 In vergelijkingen van het niveau van de criminaliteit in
de Verenigde Staten met dat in Europa wordt vaak de nadruk gelegd op de verschillen.
Gegevens over criminaliteit in Amerikaanse steden in de periode van voor de Tweede
Wereldoorlog wijzen echter uit dat deze geen hogere criminaliteit kenden dan Europese steden.
Het Amerikaanse patroon is gedurende de laatste veertig jaar gaan afwijken (Haen Marshall
1996). De geweldscriminaliteit ging toen in de Verenigde Staten in vergelijking met de
Europese landen een groter deel van de totale criminaliteit uitmaken. Ondanks dit verschil in
het aandeel geweld toont de trend van de Europese en Amerikaanse criminaliteit een grote
gelijkenis (Eisner 1995). 
Tabel 14.13 brengt deze trend in beeld, waarbij is uitgegaan van een vergelijking met zes
Europese landen (Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden en Nederland).

Tabel 14.13 Groei van het gemiddelde criminaliteitscijfer in zes Europese landen en in de Verenigde Staten, 1961-1990
(in procenten)
periode zes Europese landen Verenigde Staten

1961-1990 4,3 4,1
w.v.
1961-1970 4,4 7,8
1971-1980 5,3 4,6
1981-1990 3,3 0,0

1991-1998 1,4 –1,7
Bron: Eisner (1995); European Sourcebook (Council of Europe 1999)

Hét grote en veel benadrukte verschil tussen de Europa en de Verenigde Staten is het dodelijk
geweld (zie het vervolg, tabel 14.14). Ook de kans op een gewapende beroving ligt in de
Verenigde Staten hoger. Voor minder ernstige vormen van geweld zijn de criminaliteitscijfers
in de Verenigde Staten vergelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa zijn
de politiecijfers voor geweldscriminaliteit van Nieuw-Zeeland, Canada en Australië hoger dan
de cijfers voor de Verenigde Staten (Home Office). Tegenover deze hogere cijfers voor ernstig
geweld staat in de Verenigde Staten een lagere vermogenscriminaliteit van ernstiger aard als
autodiefstal en inbraak dan in veel Europese landen en wijkt het aantal kleinere diefstallen
weinig af (Haen Marshall 1996). 
Sinds 1991 dalen in de VS de criminaliteitscijfers. In de periode van 1990 tot en met 1998
was deze daling van de criminaliteitscijfers bijna 14%. In de zes Europese landen dalen de cri-
minaliteitscijfers sinds 1993 en is de daling tot en met 1998 ruim 4%. Opvallend in vergelij-
king met de ontwikkelingen in Europa is dat de daling in de Verenigde Staten zowel de ver-
mogensmisdrijven als de geweldscriminaliteit betreft. Om van een echte trendbreuk te kunnen
spreken is de periode wellicht nog te kort; bovendien zou er nog geen goede theoretische ver-
klaring voor zijn (Harer en Steffensmeier 1999). De politiecijfers zijn vanouds laag in Japan.
Het is bekend dat in Japan veel zaken informeel worden afgedaan. 

De figuren 14.4 en 14.5 geven een beeld van de ontwikkelingen in de door de politie geregis-
treerde vermogenscriminaliteit en geweldscriminaliteit. Het algemene beeld voor de vermogens-
criminaliteit is dat de stijgende lijn in de jaren negentig verandert in een dalende trend of in
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een rechte lijn. Opvallend in figuur 14.4 is de voorafgaande grote stijging van vermogens-
criminaliteit in Engeland en Wales in de periode 1989-1992.

Figuur 14.4 Geregistreerde vermogenscriminaliteit in een aantal West-Europese landen en in de Verenigde Staten, Canada en
Japan, 1980-1997 (per 100.000 inwoners)

Bron: Schreuders et al. (1999)

De geweldscriminaliteit die de politie registreerde, toont in de meeste Europese landen een
geleidelijke stijging. Zweden, Engeland en Wales, Oostenrijk en Finland zijn de landen met de
hoogste aantallen processen-verbaal voor geweld; Griekenland en Zwitserland hebben de
laagste. Ook in België was er een toename van de geweldscriminaliteit, maar er zijn slechts
over een kortere periode gegevens bekend. Van 1994 op 1995 bedroeg deze toename 15% en
van 1995 op 1996 4,6% (Ponsaers 1997). Nederland kende naar verhouding nog een geringe
toename. Minder duidelijk is deze trend in Denemarken, Oostenrijk en ook Finland. In het
laatste land deed zich in de periode tussen 1990-1993 een daling voor. Duidelijk blijkt ook dat
in de VS de trend minder uitgesproken is en dat deze de laatste jaren dalend is.

Figuur 14.5 Geregistreerde geweldscriminaliteit in een aantal West-Europese landen en in de Verenigde Staten, Canada en 
Japan, 1980-1997 (per 100.000 inwoners)

Bron: Schreuders et al. (1999)
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Het grote verschil in dodelijk geweld tussen de Verenigde Staten en de Europese landen komt
naar voren in tabel 14.14.

Tabel 14.14 Dodelijk geweld (moorden en doden door vuurwapens) en huishoudens in bezit van een vuurwapen, 
1995/1996 (per 100.000 inwoners)

dodelijk geweld huishoudens in 
moorden doden door bezit van vuurwapen 

(1997) vuurwapens (1994) (1995/1996)

Nederland 1,75 0,70 2.100

België . . .
Duitsland 1,44 1,24 9.400
Verenigd Koninkrijk 1,49 0,41 4.100
Frankrijk 1,60 5,15 23.900
Zwitserland . . .
Oostenrijk 1,82 3,70 14.500

Denemarken 1,67 2,09 8.000
Noorwegen 
Zweden 1,77 1,92 18.000
Finland 2,76 6,49 50.000

Verenigde Staten 6,95 14,24 36.200
Canada 1,91 4,31 25.800
Bron: Van Dijk en De Waard (2000) 

In de hoge cijfers voor dodelijk geweld in de VS ligt het accent op vuurwapengeweld. Het
gemakkelijk verkrijgen van een vuurwapen wordt in verklaringen altijd benadrukt. Tabel 14.26
laat zien dat de landen waar het bezit van vuurwapens hoger ligt, in het algemeen een groter
aantal moorden, maar vooral een groter aantal andere dodelijke slachtoffers van misdrijven als
gevolg van vuurwapens kennen. Het risico dat bij conflicten dodelijke slachtoffers vallen is
groter bij een hoger wapenbezit, wat in het algemeen bevestiging vindt in de landenvergelijking.
In de publicatie Juridische infrastructuur in internationaal perspectief van het ministerie van
Justitie (Van Dijk en De Waard 2000) is hier eveneens op gewezen. De overeenkomst in het
hoge aandeel dodelijk geweld in Finland en in de Verenigde Staten wordt daarin in verband
gebracht met een hoog gebruik en bezit van vuurwapens.30 Er zijn echter ook landen met een
hoog wapenbezit die naar verhouding een relatief lage ernstige geweldscriminaliteit kennen,
zoals Zwitserland en Israël. In beide landen is het wapenbezit vooral tegen bedreigingen van
buiten gericht. Andere typerende kenmerken van landen lijken dus mede van belang. Zo speelt
bij het hoge wapenbezit in de Verenigde Staten een rol dat in veel dunbevolkte gebieden in de
Verenigde Staten snel beschikbare politie ontbreekt. De sleutelrol van de ruime beschikbaar-
heid van wapens in de explosieve groei van de geweldscriminaliteit onder jongeren in het
begin van de jaren negentig, ligt in de VS vooral in de combinatie van dit wapenbezit en de
handel in crack in de jeugdsubcultuur (Fagan en Wilkinson 1998).

De positie van Nederland in politiecijfers in de geweldscriminaliteit komt in grote lijnen overeen
met die in de slachtofferenquêtes: Nederland behoort dan tot de minder gewelddadige landen.
Engeland, Wales, Zweden en Finland zijn de landen met het hoogste percentage slachtoffers
van geweld. Wordt uitgegaan van de voltooide gevallen van moord en doodslag, dan neemt
Nederland eveneens een middenpositie in.
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Voor andere landen bestaan soms grote verschillen tussen de trends in de politiegegevens en in
de slachtofferstudies. Zo zijn de verschillen groot voor Japan. De slachtoffergegevens suggereren
een hogere positie voor Japan dan de lage politiecijfers. Eenzelfde verschil tussen slachtoffer-
gegevens en politiecijfers komt voor in Zwitserland. In Oostenrijk is dit verschil ook groot,
maar is het beeld tegengesteld: in de politiecijfers neemt Oostenrijk een hoge positie in, maar
de slachtofferenquêtes suggereren het omgekeerde. 

Jeugdcriminaliteit en beleid
Een vergelijking van criminaliteit van jongeren in Europa kan slechts op grote lijnen plaatsvinden.
De leeftijdsgrenzen waarop kinderen en jongeren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden,
varieert sterk per land. In Nederland is dit 12 jaar. In Engeland kunnen jonge delinquenten
vanaf 10 jaar vervolgd worden, in Schotland vanaf 8 jaar en in Ierland zelfs vanaf 7 jaar. In de
praktijk van vervolging zijn dit echter uitzonderingen. Daarentegen kent België pas een straf-
rechtelijke vervolging vanaf 16 jaar. Wel worden er daar vaak zogenoemde beschermende
maatregelen met een straffend karakter toegepast. 
De trend in de jeugdcriminaliteit in Europese landen is recentelijk bestudeerd door Pfeiffer (1997)
en Estrada (1999). Tabel 14.15 geeft de ontwikkeling weer die aan de publicatie van Estrada
(1999) is ontleend. 

Het algemene beeld van jeugdcriminaliteit in de tien landen in de studie van Estrada (1999) is
dat jeugdcriminaliteit voor een groot deel bestaat uit diefstal en vernieling. Een tweede algemene
conclusie is dat het aantal jongeren dat de politie registreert in de jaren negentig veel groter is
dan in de jaren vijftig. In veel landen is echter aan de opwaartse trend van de aantallen jeugdige
verdachten een einde gekomen, waarschijnlijk tussen het midden van de jaren zeventig en het
begin van de jaren tachtig. Daarop volgde een periode van stabilisatie.
De trend van geregistreerde geweldscriminaliteit van jongeren verschilt echter van deze algemene
trend. Met uitzondering van Finland en Schotland tonen de landen hierop gedurende de laatste
tien tot vijftien jaar een stijgende lijn. In Engeland en Finland is de stijging continu voor de
periode 1980-1995. De toename in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden
en Zwitserland treedt aan eind van de jaren tachtig op.
In de jaren negentig versnelt het tempo in de toename van geweld afgemeten aan de politie-
statistiek. Junger-Tas (1996) heeft erop gewezen dat het vooral om lichtere vormen van
geweld gaat. Pfeiffer (1997) merkt op dat de gezichtspunten uiteenlopen of de toename van
jeugdcriminaliteit in de politie- en justitiestatistieken voldoende bewijs is voor echte toename
van deze criminaliteit of dat deze het gevolg van is van een grotere bereidheid tot aangifte of
registratie. De toename die in slachtofferenquêtes wordt gevonden, is namelijk veel geringer.
Het verschil kan er echter ook op duiden dat er een groter aantal ernstiger delicten plaatsvindt,
die immers meer zullen worden geregistreerd.
Estrada (1999) noemt als verklaring voor de snelle groei in de geregistreerde gewelds-
criminaliteit in het begin van de jaren negentig, het gebruik van alcohol en uitgaansdrugs in
combinatie met een gebrek aan toezicht van volwassenen en een toename in het bezit van steek-
en vuurwapens. Bovendien waren preventiemaatregelen in het verleden vooral tegen vermogens-
criminaliteit en vernielingen gericht en boekten die op die terreinen, voorzover het gelegenheids-
criminaliteit betrof, succes.
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Tabel 14.15 Trends in jeugdcriminaliteit en in geweldscriminaliteit van jongeren in verschillende Europese landen
algemene trend in jeugdcriminaliteit trend in geweldscriminaliteit van jongeren,
1950-1995 1980-1995

Nederland scherp stijgende trend tot het begin van stabiel tot het eind van de jaren tachtig, daarna
de jaren tachtig, gevolgd door afvlakking toename gedurende de jaren negentig volgens

zowel politie- als slachtoffergegevens
West-Europa

(West-)Duitsland min of meer ononderbroken stijging stabiel tussen 1984 en 1989, daarna een
gedurende de hele periode scherpe toename in de jaren negentig,

volgens de officiële statistieken

Oostenrijk stabiel sinds de eerste helft van de jaren gegevens ontbreken
zeventig

Zwitserland scherp stijgende trend tot begin jaren geen toename gedurende de jaren tachtig;
zeventig, daarna afvlakking mogelijk een breuk in deze trend en een toe-

name in de jaren negentig

Engeland en Wales min of meer ononderbroken stijging stijgend gedurende de hele periode volgens
gedurende de hele periode zowel politiegegevens als slachtoffergegevens

Schotland opwaartse trend tot het begin van de jaren geen toename volgens politiegegevens en
tachtig gevolgd door een afvlakking slachtofferenquêtes

Noord-Europa

Denemarken scherp opwaartse trend tot de eerste helft tegenstrijdige indicatoren: toename volgens 
van de jaren zeventig, gevolgd door een criminaliteitsstatistieken, stabiel volgens
afvlakking ziekenhuisstatistieken

Finland min of meer ononderbroken toename tot tegenstrijdige indicatoren: toename volgens
1990, gevolgd door een reductie in de criminaliteitsstatistieken, afname volgens 
jaren negentig slachtofferenquêtes

Noorwegen scherp stijgende lijn tot de eerste helft van tegenstrijdige indicatoren gedurende de jaren 
de jaren zeventig, gevolgd door een af- tachtig; toename gedurende de jaren negentig
vlakking volgens zowel criminaliteitsstatistieken als de

slachtofferenquêtes 

Zweden scherp stijgende trend voor de eerste helft tegenstrijdige indicatoren; toename gedurende
van de jaren zeventig, daarna een afvlakking de jaren negentig volgens de criminaliteits-

statistieken, stabiel volgens zelfrapporta-
gegegevens en slachtofferenquêtes

Bron: Estrada (1999)

De publicatie Confronting youth in Europe: juvenile crime and juvenile justice geeft een
indruk van de manieren waarop Europese landen op criminaliteit van minderjarigen reageren
en wat zij doen aan criminaliteitspreventie onder kinderen en jongeren. In veel Europese landen
blijkt jeugdcriminaliteit bovenaan de lijst van urgente problemen te staan. Veelal is dit naar
aanleiding van de stijging van de criminaliteitscijfers en de geweldsproblematiek. Dat is 
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bijvoorbeeld het geval voor Frankrijk, waar de groei van het aantal minderjarige verdachten 
– gesproken wordt van een toename in het aantal minderjarige verdachten sinds 1986 met
60% – en wapengebruik als bij de racket scolaire (bedreiging en afpersing van medescholieren)
als bijzonder verontrustend worden gezien. In camerabewaking in openbare ruimten is er de
laatste jaren veel geïnvesteerd. Daarnaast is de politie uitgebreid met 35.000 plaatsen, waarvan
6.000 plaatsen voor de jeugd- en zedenpolitie. Ouders die nalatigheid ten aanzien van hun kin-
deren valt te verwijten, worden beboet, en bij aanhoudend spijbelen kan de kinderbijslag wor-
den ingehouden. 
In Duitsland wordt de toename van jeugdgeweld als zeer verontrustend ervaren (Enzmann 
et al. 1999). Gewezen wordt op het hoge aandeel allochtone verdachten van 30% tot 40%. In
verschillende Duitse deelstaten is naar Amerikaans voorbeeld gereageerd met een benadering
van zero tolerance en is voor jongeren Turboverfahren (snelrecht) ingevoerd.
Vooral echter in het Verenigd Koninkrijk is de aanpak van jeugdcriminaliteit in korte tijd
ingrijpend veranderd. Dit na scherpe kritiek van de Audit Commission op de geringe effectiviteit
van de het jeugdstrafrecht. In het rapport Misspent Youth berekende zij dat de jaarlijkse inves-
tering van 3 miljard gulden besteed aan het oppakken, berechten en bestraffen van delinquente
jongeren geen aantoonbare invloed heeft gehad op de omvang van criminaliteit en het recidivisme
onder jongeren (Van der Laan en Smit 1999). Na het verschijnen van de nota's No more 
excuses en Tough on crime, tough on the causes of crime kwam de Crime disorder act tot
stand, met een nieuwe aanpak van jeugdcriminaliteit. De nadruk ligt daarin op vroegtijdige en
snelle interventie. Meer dan voorheen worden de oorzaken van jeugdcriminaliteit in het gezin
gezocht en wordt de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen benadrukt. Met de
zogenoemde parenting orders kunnen ouders worden verplicht gedurende maximaal drie
maanden bijeenkomsten bij te wonen waarin zij geadviseerd worden over de opvoeding van
hun kinderen. Deze gedwongen opvoedingsondersteuning wordt nog weinig toegepast. Rechters
zijn terughoudend tegenover het opleggen van de maatregel (Van der Laan en Smit 1999).31

Een tweede onderdeel is de verplichte controle op het gedrag van kinderen, waarbij het kan
gaan om toezicht houden op dagelijks schoolbezoek en op het tijdstip waarop het kind 's avonds
thuis moet zijn. In proefprojecten met deze teams werken politie, maatschappelijk werk,
reclassering, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg samen. Daarnaast wordt geëxperimenteerd
met vormen van toezicht en controle op straat en in het onderwijs, zoals – uitgebreid – camera-
toezicht en een avondklok voor kinderen en jongeren.

In Nederland is het beleid Jeugd en veiligheid ontwikkeld op basis van het advies over de aan-
pak van de jeugdcriminaliteit van de commissie Jeugdcriminaliteit (de commissie-Van
Montfrans) Met de neus op de feiten (1994). Het Integraal veiligheidsplan zet dit jeugd- en 
veiligheidsbeleid voort met als drie nieuwe zwaartepunten: verjonging, verharding en de blij-
vende oververtegenwoordiging van allochtone jongeren. Een grotere betrokkenheid van ouders
wordt in Nederland getracht eerder langs vrijwillige weg te bereiken. Onder ouders blijkt wel
vaak behoefte te bestaan aan opvoedingsondersteuning en gesprekken met andere ouders of
met bekenden over de opvoeding.
Een aflevering van het European journal on criminal policy and research (1999) over jeugd-
recht schetst de benadering van jeugdcriminaliteit als een golfbeweging tussen hulpverlening
en strafrechtelijke aanpak. Het accent verschuift daarin weer naar het verantwoordelijk stellen
van jeugdige criminelen voor hun daden en een hardere aanpak. Na verloop van tijd zou, als
blijkt dat een harde aanpak niet werkt, gezien de vaak complexe en niet snel op te lossen
sociale problemen die eraan ten grondslag liggen, de aandacht weer kunnen verschuiven.
Daarnaast heeft echter ook het idee postgevat dat veiligheid beter met vroege interventies is aan
te pakken.
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Drugsproblematiek en aanpak
Het beeld van de recente stand van zaken in landen van de Europese Unie is in deze paragraaf
vooral ontleend aan de jaarlijkse verslaglegging van het EMCDDA, het Europees Waarnemings-
centrum voor Drugs, een agentschap van de Europese Unie dat sinds 1995 in Lissabon is
gevestigd. Het heeft tot doel de EU en de lidstaten te voorzien van objectieve, betrouwbare en
op Europees niveau vergelijkbare informatie over drugs, drugsverslaving en de gevolgen daar-
van.32 De gegevens die het EMCDDA voor Nederland hanteert over het gebruik van drugs
zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit het eerste Nationale prevalentie onderzoek (NPO 1)
onder de bevolking van 12 jaar en ouder, dat is uitgevoerd door het Centrum voor Drugs-
onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Tabel 14.16 geeft aan de hand van een aantal indicatoren een indruk van de problematiek in de
landen van de Europese Unie en enkele andere Europese landen. De tabel bevat naast gegevens
over de criminaliteit en de strafrechtelijke benadering, gegevens over het gebruik van cannabis
en enkele indicatoren van de omvang van het probleem. In de tekst wordt eerst het gebruik
van verschillende drugs in de Europese Unie kort belicht.

Tabel 14.16 Indicatoren voor de drugsproblematiek in landen van de Europese Unie en enkele andere Europese landen, 
1995-1998

cannabis- arrestaties
gebruik (ooit) schatting van confrontatie inbeslagname inbeslagname voor drugs-

van scholieren probleem van burgers van cannabis van cocaïne delicten per
van 15-16 jaar in % gebruik in % met drugs in % in kilo`s in kilo`s 100.000 inw.

Nederland 30,2 2,8-3,2 17 118.122 4.851 43

West-Europa
België 23,7a 3,6b 11 . . 227
Duitsland . 1,8-3,7 13c 21.007 1.846 250
Frankrijk 23,0 3,8-5,4 12 55.698 865 150
Ierland 37,0 2,2-6,7 16 114
Oostenrijk 9,5 2,2-3,3 10 1.336 55 206
Verenigd Koninkrijk 37,5 2,7-10,5 14 149.969 672 192

Noord-Europa
Denemarken 18,0 3,4-4,1 8 1.572 110 168
Noorwegen . 2,8-4,2 . . . .
Zweden 7,2 2,2-3,3 7 496 3,4 120
Finland 5,2 0,6-5,0 7 158

Zuid-Europa
Griekenland 10,2 . 14 . . 58
Italië 19,0 . 14 . . 58
Portugal 3,8 . 19 . . 114
Spanje 24,3 . 24 . . 205

a Vlaanderen.
b Het EMMCDA tekent hierbij aan dat het geschatte cijfer voor België alleen betrekking heeft op intraveneuze druggebruikers.
c West-Duistland.

Bron: EMMCDA (2000)

581JUSTITIE EN STRAFRECHTSPLEGING



Ondanks verschillen tussen de EU-landen en verschillende rapportagemethoden wordt vastgesteld
dat zich in de Europese Unie als geheel enkele trends aftekenen. De landen komen overeen in
dat cannabis de meest gebruikte illegale drug is.33 Het EMCDDA meldt over het gebruik van
drugs in de EU dat het cannabisgebruik in de jaren negentig een stijging heeft laten zien. Ook
in Nederland is dit het geval. Tussen 1992 en 1996 steeg onder scholieren het gebruik 'ooit' van
14% naar 21% en het gebruik in de laatste maand van 7% naar 10,7%. 
Het laatste rapport van de International Narcotics Control Board (INCB) uit zorg over het in
grotere mate beschikbaar komen van krachtiger variëteiten cannabis. Het rapport signaleert
een toename van kweken binnenshuis, wat wordt gestimuleerd door de verkoop van zaden en
accessoires in zogenoemde hempshops en via Internet, vooral op Nederlandse en Engelse sites.
Amfetamine neemt in het drugsgebruik in de meeste landen de tweede plaats in. Het aandeel van
de bevolking dat ooit amfetaminen gebruikte, bedraagt ongeveer 1% tot 4% van de volwassenen
en 1% tot 5% van de jongvolwassenen. Het gebruik van amfetamine neemt toe en de verwachting
is dat het in de uitgaanscultuur van jongeren in de toekomst belangrijker wordt dan ecstasy.34

De drugs worden door jongeren als modieus en zonder gevaar gezien. 
- Ecstasy is door 0,5% tot 3% van alle Europese volwassenen en 1% tot 5% van de jong-

volwassenen weleens gebruikt. De percentages voor zowel amfetaminen als ecstasy liggen
voor het Verenigd Koninkrijk significant hoger. Het gebruik van ecstasy neemt niet meer
toe in de lidstaten waar dit het eerst populair werd, maar nog wel in andere landen. 

- Het gebruik van heroïne is constant, maar er zijn aanwijzingen voor het ontstaan van een
nieuwe generatie van jonge heroïnerokers. In Nederland is dit niet het geval.

- Cocaïne is door 1% tot 3% van alle volwassenen en 1% tot 5 % van de jongvolwassenen in
Europa weleens uitgeprobeerd. In Spanje en Frankrijk zijn de percentages voor cocaïne
hoger dan voor amfetaminen. In Nederland zou het gebruik onder jongeren in opkomst zijn.
Over het gebruik van cocaïne bestaat echter een gebrek aan informatie. Een studie uit het
Verenigd Koninkrijk toont een snelle groei van het gebruik onder 20-jarigen. In onderzoek
onder scholieren is daar eveneens een toename vastgesteld.

- Het gebruik van de (18!) andere onderscheiden middelen komt over het algemeen erg weinig
voor: onder 1% onder alle volwassenen en minder dan 2% van de jongvolwassenen.35

In de meeste EU-landen is de afgelopen jaren naar het gebruik van cannabis onderzoek op
scholen gedaan. Het percentage 15- en 16-jarigen dat ooit cannabis gebruikte, loopt daarin uiteen.
Het is het laagst in Portugal en Finland en het hoogst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Het EMCDDA heeft daarnaast schattingen ontwikkeld voor de omvang van problematisch
gebruik van drugs. Problematisch drugsgebruik wordt gedefinieerd als drugsgebruik dat het
risico op ernstige, negatieve fysieke, psychologische of sociale gevolgen voor de gebruiker in
belangrijke mate vergroot. De definitie verwijst naar verslaving en andere aspecten die aanleiding
kunnen zijn voor hulp of verband houden met een verhoogde kans op sterfte of ziekte. Over
het geheel genomen is dit probleemgebruik het laagst in Duitsland, Oostenrijk, Finland en
Zweden en het hoogst in Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.
Directe vergelijkingen van statistieken over sterfgevallen in verband met drugs zijn moeilijk te
maken in verband met de verschillen in gebruik, definitieproblemen en soms gebrekkige 
rapportage. Uit de trends valt echter af te leiden dat in veel EU-landen na grote toenamen aan
het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, het aantal drugsdoden stabiel
is of het sterftecijfer enigszins afneemt. Problematische drugsgebruikers hebben een veel grotere
kans om te overlijden, waarbij het niet alleen om een acute vergiftiging hoeft te gaan. In
Nederland is het aantal doden door drugsgebruik door de jaren heen laag.
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Uit onderzoek van Van Dijk en Toornvliet (1996) blijkt dat de mate waarin in Nederland burgers
openlijk met drugs worden geconfronteerd in vergelijking met andere landen van de Europese
Unie hoog is. Gevraagd werd in hoeverre mensen met aan drugsgerelateerde problemen in de
eigen woonomgeving worden geconfronteerd, met als voorbeelden het zien van mensen die
openlijk drugs dealen of in openbare ruimten drugs gebruiken en het vinden van naalden. Dit
zijn aspecten die in verband met de beleving van onveiligheid van belang zijn. In Nederland
werd 17% van de bevolking hiermee vaak of soms geconfronteerd. In de landen van de EU
was dit gemiddeld 14%. Het hoogst was dit aandeel in Spanje (24%) en in Portugal (19%).

De aantallen geregistreerde drugsdelicten geven minder een beeld van drugscriminaliteit dan
van de mate waarin politie en justitie interveniëren. In de aanpak van politie en justitie bestaan
tussen de EU-landen grote verschillen. Nederland kent een laag aantal drugsdelicten (misdrijven
tegen de Opiumwet). Dit komt voort uit het feit dat alleen de handel wordt vervolgd en niet
het bezit van drugs voor eigen gebruik (zie hierna). Het aantal arrestaties door de politie in
verband met drugs is sinds het midden van de jaren tachtig in de EU gestaag opgelopen. In
Denemarken verdubbelde het, evenals in Italië, Luxemburg en Zweden, maar het verzesvoudigde
in België, Griekenland, Spanje, Portugal en Finland. In deze landen en in Italië en Nederland
dateert de opwaartse trend van het laatste jaar. In tien van de lidstaten is cannabis de voornaamste
drug in de aanhoudingen. Bijna de helft van de aanhoudingen heeft in Duitsland, Italië en
Finland met cannabis te maken en zelfs meer dan 70% van de gevallen in Griekenland, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk. Bijna alle landen verschaffen ook inzicht in het onderscheid tussen
drugsdelicten die het gebruik en die welke handel in drugs betreffen. Daaruit blijkt dat een
groot deel op het drugsgebruik betrekking heeft. Zo had in Frankrijk in 1995 van de 80.000
opgespoorde drugsdelicten, 10% betrekking op de grootschalige handel, 20% op drugsdealers,
maar betrof het merendeel van de resterende 70% gebruikers van cannabis.

Het aantal inbeslagnemingen is een van de indicatoren voor de drugsmarkt. De aantallen laten
grote verschillen naar land zien, maar ook sterke verschillen per jaar. In Nederland worden
grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Dat kan wijzen op een grote inzet van de politie,
maar duidt vermoedelijk ook op een verhoudingsgewijs grote rol van Nederland in de handel
naar het buitenland, vooral omdat het gebruik in Nederland niet sterk afwijkt van dat in andere
landen (Van Dijk en De Waard 2000).

De bestrijding van handel in drugs en andere aan drugs gerelateerde criminaliteit is in de jaren
zeventig in Europa in toenemende mate een rol gaan spelen. De Voortgangsrapportage drug-
beleid 1999 (ministerie van WVS 1999) signaleert als belangrijke internationale ontwikkeling
dat de kritiek op het Nederlandse beleid gematigder is geworden. In veel landen krijgt een
meer genuanceerde en afgewogen benadering de voorkeur. Het laatste jaarverslag van het
Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving geeft veel aandacht aan 
preventie en behandeling en het verminderen van gezondheidsrisico's, ofwel harm reduction,
waarbij de nadruk ligt op het beperken van schade die gerelateerd is aan gebruik. Het verslag
spreekt over toenemende 'decriminalisering' van druggebruik: het niet meer op een actieve
manier vervolgen van druggebruik, hoewel dit wel verboden blijft. Tabel 14.17 geeft een beeld
van de stand van zaken van dit beleid en laat zien dat kleine drugscriminaliteit in vrijwel alle
landen een lage prioriteit heeft.

583JUSTITIE EN STRAFRECHTSPLEGING



Tabel 14.17 Prioriteiten voor de afhandeling van kleine drugscriminaliteit in landen van de Europese Unie, 1999

Nederland lage prioriteit in onderzoek en vervolging voor het bezit van harddrugs (tot 0,5 gram) en soft-
drugs (tot 5 gram) voor persoonlijk gebruik, in coffeeshops wordt de verkoop van max. 5 gram
hasj of marihuana niet vervolgd; het bezit, de verkoop of de productie van max. 30 gr softdrugs,
het bezit van harddrugs voor persoonlijk gebruik wordt bestraft met een maand gevangenisstraf of
een boete van 5.000 gulden 

West-Europa
België laagste prioriteit voor vervolging bij incidenteel bezit voor persoonlijk gebruik van cannabis
Duitsland geen rechtsvervolging voor kleinschalig bezit, invoer of uitvoer van onbeduidende hoeveel-

heden drugs voor persoonlijk gebruik.
Frankrijk het ministerie van Justitie adviseert incidentele gebruikers van illegale drugs niet te vervolgen,

in plaats daarvan ontvangen overtreders een waarschuwing of worden verwezen naar gezond-
heidszorg en sociale hulpverlening.

Ierland geldboetes voor eerste overtredingen van cannabisbezit voor persoonlijk gebruik
Oostenrijk ontslag van rechtsvervolging voor het bezit van kleine hoeveelheden van een drug voor 

persoonlijk gebruik
Verenigd Koninkrijk ontslag van rechtsvervolging voor het bezit van kleine hoeveelheden, incidenteel of persoonlijk

gebruik
Noord-Europa

Denemarken geen vervolging voor bezit of het in voorraad hebben van kleine hoeveelheden cannabis, geld-
boetes voor handelen in kleine hoeveelheid cannabis; waarschuwing voor andere drugs dan
cannabis en eerste wetsovertredingen, geldboete gebruikelijk voor volgende wets-
overtredingen; gevangenisstraf voor overtredingen die te maken hebben met het in voorraad
hebben van drugs voor commerciële doeleinden of voor de georganiseerde drugshandel

Finland geen data
Zweden het gebruik of bezit van kleine hoeveelheden wordt normaal gesproken bestraft met een boete, of

in plaats daarvan kan op vrijwillige basis worden gekozen voor begeleiding; in bijzondere
gevallen kan de vervolging worden opgeschort.

Zuid-Europa
Griekenland geen data
Italië administratieve sancties (intrekken van rijbewijs, wapenvergunning of paspoort bij herhaalde

overtreding) voor illegale activiteiten in verband met het bezit of de aankoop van drugs voor
persoonlijk gebruik

Portugal voorstel tot decriminalisering van bezit van drugs voor persoonlijk gebruik door een 
commissie benoemd door de regering

Spanje administratieve sancties voor drugsgebruik en -bezit voor gebruik op openbare plaatsen;
gebruik en bezit voor gebruik van illegale drugs worden dus gedecriminaliseerd

Bron: EMCDDA (1999)

Opmerkelijk is het grote verschil tussen vorenstaande passages, die betrekking hebben op het
beleid, en het nog grote aandeel van arrestaties voor drugsgebruik in de EU-landen, die vaak
betrekking hebben op het gebruik van cannabis.

Politie en justitie
Een vergelijking tussen landen van het beleid van politie en justitie en meer algemeen het beleid
van de overheid is veelal lastiger uit te drukken in cijfers. De volgende cijfers bieden dan ook
slechts een summiere vergelijking van het beleid in Nederland en andere landen van de Europese
Unie.
In het bestek van dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen in Nederland internationaal
vergeleken, namelijk: 
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- het aangiftepercentage, de tevredenheid met de politie, en de ophelderingspercentages;
- de verhouding publieke en particuliere beveiliging en een overdracht van taken aan 

particuliere beveiliging;
- het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners.

In Nederland bestaat een naar verhouding groot verschil tussen het aantal geregistreerde mis-
drijven en het aantal delicten dat op basis van slachtofferenquêtes kan worden geschat. Van
Dijk en De Waard (2000) concluderen eruit dat in Nederland mogelijk een geringe aangifte-
bereidheid bestaat. Het doen van aangifte is echter sterk afhankelijk van het type delict en dit
loopt in de betrokken landen uiteen. In de Internationale slachtofferenquête is het aangifte-
percentage onderzocht voor een selectie van zes delicten die in de verschillende landen veel
voorkomen en/of sterk verschillen in de mate waarin aangifte wordt gedaan. Het beeld is dan dat
in Zweden het aangiftepercentage het hoogst is: 58, maar ook in Schotland, Engeland en Wales,
Nederland en Zwitserland wordt een groot deel van de delicten aangegeven (tabel 14.18).
Hieruit komt niet naar voren dat het aangiftepercentage van de bevolking laag is. Het geringe
aantal processen-verbaal in verhouding tot het aantal slachtoffers in Nederland vergeleken met
de andere landen van de Europese Unie kan er ook op duiden dat de politie in Nederland van
een geringer deel van de meldingen daadwerkelijk een proces-verbaal opmaakt. 

Tabel 14.18 Aangiftepercentages (gemiddelde van zes typen delicten bij de politie), tevredenheid met van de reactie politie, 
en tevredenheid met politieoptreden in de buurt (in procenten), 1995

tevredenheid tevredenheid
aangiftepercentage met reactie politie met politie in de buurt

Nederland 54 71 45

West-Europa
België . . .
Duitsland . . .
Engeland/Wales 55 72 68
Schotland 57 75 69
Noord-Ierland 47 60 63
Frankrijk 48 56 56
Zwitserland 54 64 55
Oostenrijk 52 53 55

Noord-Europa
Denemarken . . .
Noorwegen . . .
Zweden 58 74 62
Finland 50 77 55

Verenigde Staten 55 67 77
Canada 50 73 80
Bron: Mayhew en Van Dijk (1997)

Gevraagd naar de tevredenheid met de reactie van de politie naar aanleiding van de melding
van een delict, blijkt dat slachtoffers het meest tevreden zijn over het politieoptreden in Finland,
gevolgd door Schotland, Zweden, Canada, Engeland en Wales en Nederland. Een meer algemene
indruk van de tevredenheid van de bevolking met de politie is verkregen uit de vraag in hoeverre
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de politie in de eigen omgeving goed werk levert bij het tegengaan van de criminaliteit. Dit
algemene oordeel over het politieoptreden tegen criminaliteit in de eigen buurt is het gunstigst
in Canada (80%), de Verenigde Staten (77%), Schotland (69%), en Engeland en Wales (68%).
Nederland wijkt hierop vrij sterk in negatieve zin af (45%). In de ontwikkeling van de ophelde-
ringspercentages in periode van 1980-1996 is voor de twee brede categorieën misdrijven,
gewelds- en vermogenscriminaliteit, in de meeste landen sprake van een achteruitgang. Hierin
is de teruggang in Nederland echter naar verhouding groot.

Nederland kent vergeleken met andere Europese landen een lage politiesterkte: het aantal
komt uit op 254 politiefunctionarissen per 100.000 inwoners, tegen een gemiddelde van 375
(tabel 14.19). Als de omvang van het politiepersoneel en de omvang van het personeel van de
particuliere beveiligingsindustrie tezamen wordt genomen, blijkt dat Nederland zelfs de laagste
plaats inneemt. Het EU-gemiddelde ligt op een aantal van 535 personen per 100.000 inwoners,
in Nederland is dit aantal 386 personen.
Een directe relatie met de mate van onveiligheid, in de zin dat landen met een lage politiesterkte
een hogere criminaliteit kennen, ontbreekt. Ook het oordeel van de bevolking over de politie
houdt niet direct verband met de omvang van de politie. Zo is in de Scandinavische landen het
aantal politiemensen lager dan in Zuid-Europese en Centraal-Europese landen, maar is het
oordeel van de bevolking over de politie in de Scandinavische landen niet ongunstiger. Voor
een oordeel over de relatie tussen de omvang van de politie, de mening van de bevolking over
de politie en de omvang van de criminaliteit is echter diepgaander onderzoek vereist.

Tabel 14.19 Personeelsomvang van de politie en particuliere beveiliging per 100.000 inwoners, 1996
politie particuliere beveiliging totaal

Nederland 254 132 386

West-Europa
België . . .
Duitsland 302 217 519
Verenigd Koninkrijk 376 275 651
Frankrijk 403 121 524
Zwitserland . . .
Oostenrijk 420 75 495

Noord-Europa
Denemarken 265 193 458
Noorwegen . . .
Zweden 307 184 491
Finland . . .

Verenigde Staten 354 582 936
Canada 253 432 685
Bron: Van Dijk en De Waard (2000)

Tabel 14.20 geeft een beeld van de aantallen gedetineerden in verschillende West-Europese
landen. De gegevens zijn afkomstig van de Raad van Europa. Het aantal gedetineerden ligt in
Nederland niet hoger dan in de andere landen. Het heeft in de periode 1980-1998 wel de snelste
groei ondergaan. Opvallend is dat van de Europese landen in Noorwegen, Denemarken en
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Zweden de aantallen gedetineerden nu lager liggen dan elders. Het aantal gedetineerden is in
Noorwegen het laagst met 52 per 100.000 inwoners, in Denemarken bedraagt het 62. Buiten
Europa is Japan een uitzondering.

Tabel 14.20 Aantal gevangenen per 100.000 inwoners, 1980-1998 
1980 1985 1990 1995 1997 1998

Nederland 23 33 46 67 76 75

West-Europa
België 56 64 65 . 84 77
Duitsland 91 95 . . 91 95
Engeland/Wales 86 93 90 99 120 126
Frankrijk 66 78 78 89 90 88

Noord-Europa
Denemarken 63 65 67 . 60 63
Noorwegen 44 51 56 57 58 56
Zweden 55 52 58 . 59 60
Finland 106 90 69 63 58 .

Verenigde Staten . 312 462 594 645 668
Japan . 46 39 37 40 42
Bron: Schreuders et al. (1999); voor 1997 en 1998 Barclay en Tavares (2000)

Convergentie en supranationale ontwikkelingen
Europese landen komen overeen in de toename van het aantal misdrijven. Minder komt in 
de cijfers de toegenomen complexiteit van verschillende misdrijven (bijvoorbeeld van de 
georganiseerde criminaliteit) tot uitdrukking. 
In veel Europese landen hebben deze ontwikkelingen, net als in Noord-Amerika, de laatste
decennia geleid tot overbelasting van het strafrechtssysteem. Een overeenkomst is voorts dat
in veel Europese landen criminaliteit een zaak is geworden die de bevolking sterk bezighoudt. 
De reactie op de problemen voor het strafrecht was voor een deel ook hetzelfde, zoals het 
toepassen van enige decriminalisering, het afdoen van lichte delicten via vereenvoudigde 
procedures, en het zwaarder bestraffen van bepaalde ernstige misdrijven, vooral drugsdelicten.
Daarnaast heeft de toename van de criminaliteit geleid tot groeiende interesse in criminaliteits-
preventie. Getracht is de gelegenheid om criminaliteit te plegen te beperken en – in mindere
mate – om vormen van informele sociale controle nieuw leven in te blazen. Ook is de positie
die slachtoffers in het strafproces innemen aan de orde gekomen. 
De laatste jaren lijkt de criminaliteit in het algemeen niet meer toe te nemen. Voor de geregis-
treerde geweldscriminaliteit is dit wel het geval. Wiles (1999) plaatst er de kanttekening bij
dat landelijke cijfers over verschillen in geweldscriminaliteit niet zoveel zeggen, omdat
geweld vrij sterk geconcentreerd in bepaalde gebieden, wijken of buurten voorkomt. Hierover
ontbreken echter voor de landen van de Europese Unie vergelijkbare gegevens.

Op het niveau van criminaliteitssystemen is eveneens sprake van convergentie. Tak (1999)
geeft daarvan twee voorbeelden. Het eerste heeft betrekking op het onderscheid tussen twee
principes van vervolging waarop landen verschillen: het legaliteits- en opportuniteitsprincipe.
Globaal gesteld vereist het legaliteitsprincipe dat de aanklager bij voldoende bewijs van
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schuld van een verdachte vervolgt.36 Het opportuniteitsprincipe daarentegen kent een discretio-
naire bevoegdheid voor de aanklager: de aanklager kan uit individueel, openbaar of ander
belang van vervolging afzien.37

In de praktijk blijken deze principes niet meer zo tegengesteld. De officier heeft in het geval
van het legaliteitsprincipe in bepaalde gevallen de mogelijkheid gekregen van vervolging af te
zien, en het opportuniteitsprincipe is als gevolg van vervolgingsrichtlijnen strikter geworden. 
Het tweede onderscheid tussen landen heeft betrekking het onderscheid tussen een accusatorische
en inquisitorische procesvoering. In het eerste geval presenteren vooral aanklager en verde-
ding een zaak, in het tweede geval heeft de rechter een actievere rol. Ook op dit punt zijn de
verschillen in de praktijk geringer geworden.
Daarnaast delen de landen fundamentele principes van de Europese Conventie van de rechten
van de mens.38

De verschillen die tussen de landen van de EU bestaan zullen in de toekomst kleiner worden;
dit enerzijds als gevolg van de invloed van de Europese eenwording. Anderzijds zullen ont-
wikkelingen als voortgaande urbanisatie en een grotere geografische en sociale mobiliteit die
zich in alle EU-landen voordoen, de verschillen verkleinen (Van der Vijver en Bruinsma 1999).

De invloed van de Europese eenwording is een proces dat zich de komende jaren zal voortzetten.
Het Akkoord van Schengen (1985), dat in 1990 leidde tot het openstellen van de binnengrenzen
tussen de drie Beneluxlanden, Frankrijk en de Bondsrepubliek, was hierin een eerste stap. Het
besef dat vrij vervoer van personen, kapitaal, diensten en goederen ook een groei van criminele
activiteiten met zich mee kon brengen, richtte de aandacht op de strafrechtelijke systemen van
de lidstaten.
Met het in werking treden van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 is het Schengen-
akkoord of de Schengen-acquits (de overeenkomst van Schengen uit 1985 en alle protocollen
en overeenkomsten, beslissingen en verklaringen van het Uitvoerend committee van Schengen)
in de EU opgenomen.39

Voor de politie leidde de uitvoering van het Verdrag van Schengen en de Europol-conventie
uit 1995 tot een grotere autonomie in het uitwisselen van informatie. Europol, de Europese
politieopsporingsdienst, kan sinds juni 1999 van nieuwe bevoegdheden gebruikmaken, in 
eerste instantie het geven van ondersteunende activiteiten onder verantwoordelijkheid van de
justitie van de lidstaten. In 1995 is de European Law Enforcement Cooperation (ELEC) opge-
richt, een netwerk van experts uit kringen van politie en justitie met het doel kennis en erva-
ring over te dragen en betere samenwerking te bereiken. Deze richt zich ook op Midden- en
Oost-Europese landen in verband met de problemen daar op het gebied van de georganiseerde
misdaad, als drugs- en vrouwenhandel, wapenhandel en witwassen.
Met het Verdrag van Amsterdam trad het politiële en justitiële beleid meer op de voorgrond.
Het terrein van justitie en binnenlandse zaken/veiligheid maakt deel uit van de derde pijler van
het verdrag, die dateert van het Verdrag van Maastricht in 1992. Op drie terreinen kan binnen
vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op strafrechtelijk gebied 
harmonisatie plaatsvinden, namelijk voor de georganiseerde criminaliteit, de illegale drugshandel
en het terrorisme. De ontwikkeling lijkt echter perspectieven te bieden voor verdere straf-
rechtelijke samenwerking op het gebied van criminaliteit. De derde pijler was in 1999 onderwerp
van een speciale Europese Raad in Finland (Tampere), waar onder meer besloten werd het uit-
leveren van verdachten binnen EU-staten te vereenvoudigen en een rechterlijke veroordeling
in alle EU-landen te erkennen. 
Als andere ontwikkelingen kunnen nog de volgende worden genoemd.
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- De Werkgroep politiële samenwerking werd ingesteld, met als doel samenwerking op
gebieden als de interceptie van telecommunicatie, de aanpak van voetbalvandalisme, het
gebruik van DNA-technieken en de problematiek rond vermiste personen en niet-geïdentifi-
ceerde lijken. 

- Ter verbetering van de coördinatie op het gebied van vervolging werd Eurojust opgericht. 
- De Europese Unie zette een Internet actieplan op. Dit beoogt schadelijke en illegale inhoud

op het Internet tegen te gaan, onder meer door het opzetten van een netwerk van meldpunten. 
- In EU-verband wordt aandacht besteed aan de registratie van persoonsgegevens en privacy-

bescherming van Internetgebruikers. 
- In het kader van de Raad van Europa zijn afspraken gemaakt over het milieustrafrecht en

de bestrijding van grensoverschrijdende computercriminaliteit.40 Voor snellere onderlinge
assistentie van landen bij het opsporen van cybercrime zal elk land een nationaal contact-
punt instellen, dat 24 uur per dag beschikbaar is. 

Met deze diverse ontwikkelingen zal de problematiek van criminaliteit en openbare orde en
veiligheid in de toekomst een verdergaande Europese invloed ondergaan.
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Noten

1 1998 is het laatst bekende jaar.
2 Voor het eerst is dit opgemerkt in het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 en bijvoorbeeld ook in Van Tulder

(1985).
3 Als index per 100.000 inwoners, waarmee de groei van de bevolking wordt verdisconteerd, valt de daling

van het aantal vermogensmisdrijven na 1995 nog iets groter uit en is de groei van het aantal gewelds-
misdrijven en de vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het gezag iets geringer; beide
categorieën tonen een toename met 16% . De groei van het aantal verkeersmisdrijven komt dan uit op
17%.

4 Een schatting van het aantal voor 1999 op basis van de ontwikkelingen in de eerste zes maanden van
1999, komt bijna 12.000 lager uit dan in 1998 (83.000).

5 In 1997 2.305 en in 1998 2.325.
6 In 1991 waren er 142 gewonden tegen 260 in 1998. Het aantal doden wisselt sterk, in 1991 vielen er 

12 doden, in 1992 4. De laatste jaren ligt het aantal rond 8 doden.
7 Vaak wordt een relatie gelegd met de afname van het aantal verkeersdoden van 1.334 in 1995 tot 1.066 in

1998.
8 Misdrijven waarvoor de politie tenminste één verdachte heeft gehoord, gelden in de politiestatistiek als

opgehelderd.
9 Zoals recentelijk de intensievere aanpak van jeugdcriminaliteit en van geweld.
10 Zoals in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Politie (IPO 1999).
11 Dit geldt zowel voor de metingen van de Politiemonitor bevolking als voor de CBS-enquêtes.
12 Het vereist goede identificatie- en encryptietechnieken voor betaalsystemen, waarin financiële instellingen

het voortouw nemen. Zij ontwikkelen betaalsystemen voor e-commerce. Bijzonder aspect hierbij zijn de
soms tegengestelde belangen; waar handel en banken voorkeur voor een sterke encryptiestandaard uiten,
maakt deze het juist moeilijker criminaliteit te bestrijden.

13 Zoals het voorbeeld dat als terroristen vanuit het buitenland via de telecombranche het energie- en het
bankwezen ontregelen, zij in Nederland niet strafrechtelijk zijn aan te pakken.

14 De meestal gebruikte sekseneutrale term 'jongeren' versluiert dat het hier voor ruim 80% om jongens gaat.
15 De misdrijven tegen het leven bevatten naast moord en doodslag en pogingen daartoe ook misdrijven als

euthanasie en hulp bij zelfdoding.
16 Het aantal betreft hier niet alleen geweld maar alle delictsoorten.
17 Uit incidenteel onderzoek als dat van het NSCR (Borgdorff et al. 1998).
18 Zij maakten gebruik van een bestand van 1.843 jongeren die door de kinderrechter een sanctie opgelegd

kregen in de jaren 1984 en 1985 en van wie in 1995 de justitiële documentatie is opgevraagd.
19 Er kon geen onderscheid gemaakt worden tussen Surinaamse en Antilliaanse jongeren, de laatste groep

was in die tijd ook nog gering in aantal.
20 15% van de slachtoffers was zelf eerder met de politie in aanraking gekomen wegens het plegen van

geweldscriminaliteit. Iets meer dan 10% is niet voor de eerste maal slachtoffer van geweld (herhaald
slachtofferschap).

21 Dit zou preventief werken als de gestrafte weet dat de plaatselijke autoriteiten zijn geïnformeerd en 
begeleiding goed is geregeld.

22 Het is een deelbestand van geweldsslachtoffers uit een door de Stichting Consument en Veiligheid beheerde
registratie van patiënten die een afdeling van Spoedeisende Hulp van 17 ziekenhuizen in Nederland
bezochten.

23 In de jaren zeventig zijn eerst vooral vanuit de vrouwenbeweging initiatieven genomen voor een betere
bejegening van vrouwelijke slachtoffers van (seksueel) geweld. In 1984 is de vereniging Landelijke
Organisatie Slachtofferhulp opgericht, die de activiteiten van de toen ruim dertig over het land verspreide
projecten voor hulp aan slachtoffers ging coördineren.

24 In het algemeen doen weinig slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit een beroep op hulpverlening.
25 Zij die daadwerkelijk meerdere malen medische hulp nodig hadden deden tweemaal zo vaak aangifte om

hulp en opvang te verkrijgen als andere slachtoffers van geweld of van doorrijden na aanrijding.
26 De RMO (1998) memoreert kort dat slachtoffers tot in de vorige eeuw in het strafrecht een vrij actieve rol

hadden. Met de verandering van een accusatoir naar een inquisitoir systeem werd het slachtoffer op afstand
geplaatst en raakte de positie van het slachtoffer uit beeld.
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27 Dit leidde tot een verbetering van de voegingsprocedure, een eerder tijdstip van indienen van de eis tot
schadevergoeding en een uitgebreider sanctiepakket (Groenhuijsen 1999).

28 In verschillende landen ondernemen de politie en de aanklager geen actie als het slachtoffer er niet om vraagt.
29 Voor een goede vergelijking tussen landen zouden wetsartikelen vergelijkbaar moeten zijn, wat niet altijd het

geval is. Bijvoorbeeld, bij verkrachting wordt in de omschrijving in Duitsland en Engeland expliciet genoemd
dat deze 'buiten echt' moet hebben plaatsgevonden. In Nederland is dit gewijzigd, evenals al eerder in België
en Zweden. In België en Nederland is kern van de definitie van moord dat dit met voorbedachten rade
gebeurt. In Zweden betreft het het doden van een ander, in Engeland is de restrictie dat dit in vredestijd
gebeurt. In Duitsland spelen motieven een rol.

30 Het wapenbezit loopt tussen landen sterk uiteen en hangt samen met de dichtheid van bevolking. Het komt
meer in landelijk dan in stedelijk gebied voor.

31 De terughoudendheid bij rechters lijkt voort te komen uit het risico dat de afstand tussen ouder en kind
wordt vergroot en uit het feit dat er nog weinig inzicht in resultaten van opvoedingsondersteuning in een
gedwongen kader is.

32 Het centrum verzamelt gegevens, werkt aan verbetering van de methodologie en verspreidt de gegevens.
33 Het percentage volwassenen dat ooit in zijn leven cannabis gebruikte, varieert van 10 in Finland tot 20 tot 30

in Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Voor jongvolwassenen liggen deze percentages van
het gebruik 'ooit' hoger: 16 tot 17 in Finland en Zweden en 35 tot 40 in Denemarken, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk. Recent cannabisgebruik (prevalentie in de afgelopen twaalf maanden) wordt gemeld
door 1% tot 9% van alle Europese volwassenen en 2% tot 20% van de jongvolwassenen (6% tot 10% in
de meeste landen). De eerdere schattingen van het gebruik van softdrugs in Nederland bleken veel te
hoog. Uit het NPO I-onderzoek blijkt nu dat 2,5% van de bevolking in de maand voorafgaand aan het
onderzoek cannabis heeft gebruikt. 15,6% had ooit weleens cannabis gebruikt.

34 Net als bij ecstasy wordt stijging van het amfetaminegebruik niet weerspiegeld in indicatoren als de hulpvraag.
Aangegeven wordt dat het kan betekenen dat de scherpe stijging van het gebruik geen gezondheids-
problemen oplevert, dat de problemen niet zijn geregistreerd of dat de drugshulpverlening niet adequaat
reageert op deze trend.

35 Lijm en oplosmiddelen zijn de meest gebruikte middelen onder jongeren.
36 Dit principe geldt van oudsher in Albanië, Oostenrijk, Bulgarijë, Tjechië, Finland, Duitsland, Griekenland,

Hongarije, Ierland, Italië, Liechtenstein, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, de meeste kantons van
Zwitserland, Turkije en de voormalige Sovjet-republieken en voormalig Joegoslavië.

37 Dit geldt voor Nederland, België, Canada, Cyprus, Denemarken, Engeland en Wales, Frankrijk, IJsland,
Luxemburg, Noord-Ierland, Noorwegen, Schotland, enkele Zwitserse kantons en de VS.

38 Het betreft fundamentele vrijheden, het verbod op marteling en inhumane of vernederende behandeling of
straf, het recht op vrijheid en veiligheid, met de vereisten voor arrestatie en detentie, het recht van de
gearresteerde geïnformeerd te worden over de reden van arrestatie en de aanklacht tegen hem en het
principe van habeas corpus, het recht op due process, enzovoort.

39 De positie van Ierland en het Verenigd Koninkrijk is daarin een probleem. Zij hebben niet aan het
Schengen-akkoord deel gehad en het acquis is niet op hen van toepassing. Ook Noorwegen en IJsland
nemen een bijzondere positie in. Deze landen tekenden wel de Schengen-overeenkomst, maar zijn geen
lid van de Europese Unie. Om juridische problemen te vermijden zijn twee werkgroepen gevormd, de eerste
voor het vaststellen van de juridische basis van het acquis, de tweede in verband met de toekomstige positie
van Noorwegen en IJsland.

40 Europa dwingt daarnaast tot aanpassing van het milieustrafrecht door de implementatie van de 'Convention
on the protection of the environment through criminal law' van de Raad van Europa.
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EPILOOG: VERGELIJKEN EN VERDER KIJKEN

1. De moraal van de vergelijking
Ontwikkelingen en veranderingen in de Nederlandse samenleving worden sinds 1974 iedere
twee jaar in het Sociaal en Cultureel Rapport geboekstaafd in het licht van het overheidsbeleid op
het gebied van het sociaal en cultureel welzijn. Een enkele keer wordt de situatie in Nederland
dan vergeleken met die in andere landen. Vaker echter wordt rekening gehouden met de
invloed van ontwikkelingen elders op wat er in Nederland gebeurt. 
Het Sociaal en Cultureel Rapport 2000 is na het SCR 1990 het tweede dat helemaal in het
teken staat van de internationale vergelijking. Het perspectief blijft Nederlands en dat betekent
dat de vergelijking toch vooral bedoeld is om te zien waar Nederland staat en hoe goed
Nederland het op een reeks prestatie-indicatoren doet in vergelijking met de landen van de 
EU en de OESO.
De uitkomsten zijn in veel opzichten verrassend en soms ook verwarrend. Verrassend is zeker
dat Nederland op veel punten minder uitzonderlijk is dan het zelf graag denkt; verwarrend
toch ook dat soms de prestaties duidelijk achter blijven bij de eigen verwachtingen, ook in
vergelijking met andere landen. Wat een of twee decennia geleden nog als een absolute voor-
sprong gezien kon worden, is in sommige gevallen omgeslagen in een achterstand. Wat tradi-
tioneel een zwak punt was, blijkt echter ook gevoelig geweest te zijn voor een op verbetering
van de prestatie gericht beleid. Uiteraard zijn de verschillen met andere landen en andere tijden
soms moeilijk te interpreteren. Er kan ook reden zijn te twijfelen aan de vergelijkbaarheid van
bepaalde cijfers. Op veel gebieden zijn ook nog helemaal geen goede prestatie-indicatoren voor
een internationale vergelijking beschikbaar.
Het Sociaal en Cultureel Rapport 2000 zal de technische discussie over de definitie van goede
indicatoren en de verwerving van goede gegevens zeker een belangrijke nieuwe impuls geven.
Deze epiloog heeft een andere bedoeling en stelt de vraag naar de aard en de bedoeling van
het onderling vergelijken van landen en verzorgingssystemen. Wat is de filosofie van het ver-
gelijken en welke moraal kan er aan ontleend worden? Hier is dat geen vraag meer voor onder-
zoekers, die in de vorige hoofdstukken immers al het vergelijkbare kritisch op een rijtje hebben
gezet, maar voor politici en beleidsmakers. Voor hen is het geen kwestie van meten en weten,
maar van wegen en kiezen.

2. Goed, beter, best
Het gaat goed met Nederland, hoe zou het nog beter kunnen gaan? Als het ook met de
Nederlanders al heel goed gaat, wat zou dan voor ons nog het 'beste' kunnen zijn? Uit het
gebruik van de vergelijkende en overtreffende trap blijkt al dat we op zoek zijn naar een
grondslag voor de vergelijking en naar een criterium om een verschil te kunnen beoordelen. 
In dit Sociaal en Cultureel Rapport 2000 wordt Nederland op een aantal terreinen vergeleken
met vooral de landen van de Europese Unie en met het gemiddelde van de EU als geheel,
maar soms ook met de leden van de OESO. Landen die op positief gewaardeerde indicatoren
(levensverwachting, eigenwoningbezit) een hogere score halen dan Nederland, lijken het dan
beter te doen dan wij. Als vanzelf dringt zich vervolgens de vraag op waarom dat zo is en wat
we moeten doen om op dit specifieke gebied ook tot de kopgroep van het Europese peloton te
gaan behoren. 
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Gaat het echter om een negatief gewaardeerd kenmerk (werkloosheid, analfabetisme), dan is
een hoog cijfer juist het bewijs dat een land het niet goed doet. Horen we daar niet bij, dan 
kijken we ook nauwelijks meer om naar de achterblijvers. Gaat het ons zelf op dit punt niet zo
goed, dan richt de blik zich naar voren en blijft de vraag knagen hoe en tegen welke prijs 
verbetering mogelijk is. Niet altijd is duidelijk of een verschil positief of negatief gewaardeerd
moet worden: de arbeidsparticipatie in de Verenigde Staten ligt bijna 30% hoger dan in
Nederland, het hoofdelijk inkomen in dollars is toevallig ook ongeveer 30% hoger, maar de
koopkracht van een dollar is in de Verenigde Staten niet veel meer dan een gulden. Wie doet
het nu beter? 
Het antwoord op die vraag is ook aan de hand van de steeds talrijker wordende kwantitatieve
indicatoren nooit helemaal te geven, ook niet als deze gebundeld en gewogen worden om een
totaalbeeld op te leveren. De verschillen tussen landen worden dan wel nauwkeuriger bepaald,
maar de waardering van de verschillen blijft toch problematisch. 'Beter' en 'best' lijken wel
kwantitatieve grootheden en zo worden ze ook vaak gebruikt, maar het zijn uiteindelijk toch
vooral kwalitatieve grootheden die leiden tot een beoordeling van een gemeten verschil. De
redenering die daarbij gevolgd wordt, blijft meestal impliciet, omdat er consensus bestaat over
de richting van het oordeel. Dat is eigenlijk jammer, want zo blijft bijvoorbeeld de discussie
achterwege over de vraag hoe 'goed' het is dat mensen moeten werken bij gebrek aan een 
voldoende stevig vangnet in de sociale zekerheid en hoeveel 'beter' het is dat vakantie beperkt
blijft tot een of twee weken per jaar, zoals in de Verenigde Staten en Japan maar al te vaak
voorkomt. Als de zuigelingensterfte in Nederland tot 5,6 per 1000 kinderen in het eerste
levensjaar is gedaald, maar in enkele andere landen om ons heen al duidelijk lager ligt, is dat
verschil dan zo belangrijk dat daarvoor bijvoorbeeld de typisch Nederlandse traditie van de
niet-klinische bevalling zou moeten worden opgegeven? Kan het ook betekenen dat kritischer
gekeken moet worden naar de IVF-praktijk en naar de almaar hoger wordende leeftijd waarop
een Nederlandse vrouw haar eerste kind krijgt? Betekent kritisch kijken ook meteen het inzet-
ten van een beleid om het anders te gaan doen?
Of omgekeerd: als het aantal harddrugsgebruikers in Nederland in internationale vergelijking
laag blijkt te liggen, waarom overtuigt dat dan bijna geen enkel land van de superioriteit van
het Nederlandse drugsbeleid? Dat beleid wordt volledig los van zijn resultaten door de inter-
nationale critici vaak op zijn interne merites beoordeeld en valt dan ongunstig op door zijn
relatieve mildheid. Bovendien – en dat is de critici niet ontgaan – is het niet duidelijk in 
hoeverre het relatief lage aantal harddruggebruikers in Nederland ook werkelijk een gevolg 
is van een niet al te hardvochtig beleid. Misschien houdt dat alleen het aantal drugsdoden
beperkt, maar zelfs dat is niet zeker.
De vragen die hier gesteld worden, laten wel zien dat voor het trekken van nationale beleids-
conclusies uit internationale vergelijkingen en rangordes meer nodig is dan het vaststellen van
de afstand tot de beste presteerder op de desbetreffende indicator. Voor de winst die behaald
kan worden door een beleidswijziging, zal in veel gevallen een prijs betaald moeten worden in
andere valuta dan simpelweg meer geld of meer inspanning. In het moeilijkste geval kan het
zelfs gaan om een afweging tussen twee of zelfs meer van hoog belang geachte waarden en
vrijheden. Wat op het eerste gezicht 'beter' lijkt, hoeft niet altijd goed te zijn en al evenmin tot
het beste resultaat te leiden.
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3. Pas op je plaats
Prestatie-indicatoren, zoals gepresenteerd in dit SCR, staan dus minstens ten dele voor
betwistbare verhalen over wat goed, beter en best is. Om de beoordeling zelf beter te maken
worden in steeds meer gevallen indicatoren gewogen en gebundeld in een index, die soms al
de kwaliteit van een eigen verhaal heeft (zo is de Quetelet-index van een maat voor de ver-
houding tussen lengte en gewicht van een persoon uitgegroeid tot een verhaal over de gezond-
heidsrisico's die iemand kan lopen. De UN Human Development Index vat in één cijfer op een
schaal van 0-1 de welvaart en het welzijn van een land samen. De 25 hoogst ontwikkelde landen
scoren allemaal 0.9 of hoger (hoewel ze onderling weer heel verschillend zijn), de 25 laagst
ontwikkelde tussen minder dan 0.2 en 0.35. Ook tussen hen zijn de verschillen weer zeer
groot, maar de rangorde van de index werkt politiek ook zonder dat het verhaal van de ver-
schillen wordt verteld. 
Het probleem van de beoordeling van de verschillen wordt daardoor overigens meer vermeden
dan opgelost. De World Health Organization heeft dat in 2000 tot haar schade moeten onder-
vinden in de pogingen in het World Health Report 2000 tot een gewogen rangorde van de
gezondheidszorgsystemen in de wereld te komen. De WHO-index doet Frankrijk op de eerste
en Nederland op de zeventiende plaats belanden, na landen als Monaco en San Marino, maar
ruim voor Denemarken en Canada, die Marokko en Colombia voor moeten laten gaan. Dat is
natuurlijk vreemd, zoals het ook vreemd is dat EU-landen waarvan de bevolking aangeeft erg
ontevreden te zijn met de gezondheidszorg (Griekenland, Italië) veel hoger in de rangorde 
eindigen. De op het eerste gezicht wat bizar aandoende volgorde is een gevolg van de
wegingsprocedure die de WHO heeft toegepast. De Health Systems Index meet een overall
performance waarin ook aspecten als de gelijkheid van de verdeling van de kosten over de
bevolking (los van de absolute hoogte van de kosten) en de toegankelijkheid van de zorg door
bijvoorbeeld een volksverzekering is meegenomen (los van de omvang of het niveau van het
zorgpakket). Nederland zou zeker hoger geëindigd zijn, wanneer de particuliere ziektekosten-
verzekering als de sociale verzekering beschouwd zou zijn die het eigenlijk is. Nu gaat de
WHO uit van een beperkte werking van het ziekenfondssysteem: slechts 60% van de bevol-
king is verplicht verzekerd.
Je-plaats-kennen is in veel gevallen je-plaats-verkennen in relatie tot de omgeving. De WHO-
index laat zien hoe een ongelukkige verkenning tot vreemde uitkomsten kan leiden.
Het kan ook subtieler, zeker wanneer het accent al meer op de beoordeling dan op de verken-
ning zelf kan liggen. Zo wordt in West-Europa een relatief gering verschil tussen de hoogste
en laagste inkomens in een samenleving eerder gunstig beoordeeld dan in de Verenigde Staten
of het Verenigd Koninkrijk. Een geringe variatiebreedte in inkomensverschillen wordt dan
gezien als een indicator van sociale gelijkheid. In meer kapitalistisch georiënteerde landen zal
men er eerder een indicator van individuele onvrijheid in zien, die nadelig werkt op de motivatie
tot ondernemerschap. Nederlanders zullen in Geert Hofstedes bekende cultuurvergelijkende
studies hun karakterisering als 'zorgend' en 'feminien' volk eerder als een bijdrage aan een
positief collectief zelfbeeld waarderen dan Zuid-Europeanen, die er waarschijnlijk minder
bezwaar tegen hebben met 'masculiene' eigenschappen te worden opgezadeld. Zij zijn in dit
opzicht geen voorbeeld voor ons en wij niet voor hen.
Bevindingen in termen van 'meer' en 'minder' hoeven, los van hun betwistbaarheid, ook niet
op zichzelf al een reden te zijn om tot beleid over te gaan. In Nederland staan minder musea
dan in Zwitserland, maar zeker gezien het toch respectabele aantal van de al aanwezige musea
en hun goede bereikbaarheid zullen in ons land weinigen in de Zwitserse situatie een oproep
willen zien tot de stichting van meer musea. Die expansie treedt bovendien zonder vergelij-
kingsgetallen toch wel op. De groei-impuls zal in dit geval eerder voortkomen uit een intern
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gevoelde noodzaak dan uit een externe vergelijking op basis van prestatie-indicatoren. Dat
neemt niet weg dat ook hier vaak van internationale vergelijkingen gebruikgemaakt wordt,
meestal om te laten zien dat Nederland achterloopt bij de ontwikkelingen elders.

4. Geluk als benchmark
Het is misschien niet toevallig dat juist in de tijd dat iedereen de ideologische veren heeft
afgeschud de stofjas van de benchmarking zo gemakkelijk wordt aangeschoten. De vergelijking
van de eigen prestaties met die van anderen laat als vanzelf zien wie de besten zijn en wie dus
als toetssteen voor het eigen beleid gebruikt moet worden. Als het lukt de prestatie-indicator
zo te kiezen dat de beste niet eenvoudigweg degene is die het hoogste scoort, maar dat de
hoogste score inderdaad de beste laat zien, is er al veel gewonnen. Zelfs dan blijft nog de
vraag of de prijs die betaald zou moeten worden om eenzelfde of zelfs nog hogere score te
bereiken, wel de moeite waard is. Dat is een alledaagse manier om te zeggen dat de verbetering
die op het ene punt nagestreefd wordt ook voldoende moet opwegen tegen een verlies aan
kwaliteit op ander gebied.
Dat is een reëel probleem, zoals zichtbaar wordt in het dilemma dat kan ontstaan door het 
streven naar volledige arbeidsparticipatie van de getrouwde vrouw. Is het verlies in kwaliteit
aan gezinsleven en opvoedingsbetrokkenheid dat daar het gevolg van zou kunnen zijn, dat
waard? Vrouwen (en mannen) beantwoorden die vraag nu steeds individueel en vaak nood-
zakelijkerwijze opportunistisch, afhankelijk van hun financiële situatie, hun carrière-perspectief.
Op maatschappelijk en politiek niveau lijkt met het leerstuk van de 'arbeidsplicht' voor man en
vrouw een principiële keuze gemaakt te zijn. In de praktijk ligt het allemaal wat minder scherp
en lijkt meer dan in de arbeidsplicht zelf een rechtvaardiging voor het beleid gezocht te worden
in het streven naar een gelijke inzet in arbeid, huishouden en opvoeding van beide partners.
Gelijkheid tussen partners en evenwicht in de relatie zijn criteria waar mensen zich goed in
kunnen herkennen, maar het blijft de vraag of daarmee nu echt het laatste woord is gezegd en
of het wel zo vanzelfsprekend is dat de overheid hier als morele entrepreneur optreedt. Staat
het ideaal van gelijkheid hier niet het even hoog geschatte ideaal van de vrijheid in de weg?
Dit SCR laat zien hoe Nederland er op een hele reeks van prestatie-indicatoren voor staat in
vergelijking met een groot aantal landen met een vergelijkbaar niveau van economische en
maatschappelijke ontwikkeling. De vergelijking beperkt zich tot de gelukkige landen wier
bevolking goed gevoed, gekleed en gehuisvest is. Het gaat om landen waar scholing en werk-
gelegenheid voor heel de bevolking de norm zijn, waar gezondheidszorg voor iedereen toe-
gankelijk is en waar oorlog nog hooguit een herinnering vormt. Van de ongeveer tweehonderd
landen in de wereld passen er misschien veertig in dit gezelschap en daarvan worden de tien
tot twintig van de meest welvarende en hoogst ontwikkelde in dit rapport onderling vergeleken.
Dat relativeert de verschillen tussen hen en tegelijkertijd maakt het duidelijk dat op mondiaal
niveau de verschillen tussen de groep van de rijkste en rijke landen enerzijds en bijna alle
andere, maar zeker de veertig armste landen anderzijds zeer groot is. Dat er tussen de armere
landen onderling ook weer grote verschillen in welvaart en welzijn bestaan, valt daarbij in het
niet.
De verdeling tussen rijke en arme landen is hard en zelfs op de middellange termijn behoorlijk
onwrikbaar. Een goede en slechte score zegt hier wel degelijk wat, maar toch: boven een
bepaalde, niet eens zo heel hoge drempel van veiligheid, zekerheid, vrijheid en welvaart is er
geen objectief criterium meer om geluk en welzijn te meten. De dan nog geldende prestatie-
indicatoren krijgen pas subjectief betekenis in het licht van wat de bevolking zelf in het eigen
leven en voor de samenleving belangrijk vindt, en dat dan weer voorzover men ook vindt dat
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de overheid daar een taak in te vervullen heeft. Het is opvallend dat in enquêtes waarin men-
sen in Nederland gevraagd wordt wat zij van de politiek verwachten en welke belangrijke
taken zij voor de politiek zien weggelegd, de antwoorden sterk tenderen naar de verschaffing
van een basale vorm van zekerheid en veiligheid. Dat gaat dan zowel om de bescherming
tegen de gevolgen van ziekte en werkloosheid als om de strijd tegen criminaliteit en milieu-
vervuiling. Ten aanzien van arbeid en milieu is men in Nederland nu tevreden, ten aanzien van
onderwijs, gezondheidszorg en criminaliteitsbestrijding is het oordeel steeds kritischer gewor-
den. Brandpunten van de aandacht in de media zijn hier onderwerpen als zinloos geweld, de
wachtlijsten in de zorg voor ouderen en gehandicapten, de achterblijvende leerprestaties van
allochtonen.
Economische prestatie-indicatoren zijn niet noodzakelijk harder dan sociale of culturele, maar
ze zijn wel dwingender in hun beleidsconsequenties. De nationale welvaart is in toenemende
mate afhankelijk geworden van de volledige en ongeclausuleerde deelname aan het economi-
sche wereldsysteem. De vergelijking tussen landen vindt ook binnen het kader van dat sys-
teem plaats. Landen die binnen dat systeem en volgens de criteria van dat systeem achterblij-
ven, merken dat hun armslag op ander gebied ook korter wordt. Zonder succesvol werken aan
welvaart valt er steeds minder te werken aan welzijn, en lopen de welzijnstekorten op bij een
gelijktijdig teruglopen van de middelen om daar wat aan te doen: precies de situatie waar de
Nederlandse verzorgingsstaat tijdens de jaren tachtig in heeft verkeerd. Ook in een Sociaal en
Cultureel Rapport hoort daarom een hoofdstuk dat een beeld geeft van de economische presta-
ties van Nederland. Welvaart en werk zijn de basisvoorwaarden voor een verzorgingsstaat. In
hoogontwikkelde samenlevingen is de maatschappelijke organisatie van 'geluk' afhankelijk
van geld. Niemand kan nog selfsupporting zijn, zelfs voor het laagst aanvaardbaar geachte
niveau van verzorging is relatief veel geld nodig. Verzorgingsstaten garanderen hun burgers, al
hun burgers, minstens dat niveau en meten hun eigen succes ook af aan hun vermogen iedereen
een fatsoenlijk bestaan te garanderen en tegelijkertijd het gebruik van deze garantie zo beperkt
mogelijk te houden. Idealiter zou de verzorgingsstaat als sociaal zekerheidssysteem een virtueel
systeem zijn: beschikbaar, maar zelden nodig.
Verzorgingsstaten kunnen natuurlijk geen individueel en persoonlijk geluk garanderen, maar
de voorzieningen van de verzorgingsstaat kunnen enerzijds een diepe val in het ongeluk voor-
komen – en dat is wereldhistorisch gezien nog steeds een unieke prestatie – en anderzijds de
opstap bieden naar een betere realisering van de mogelijkheden en capaciteiten van het individu.
De schaal waarop de verzorgingsstaat dat in de afgelopen halve eeuw heeft gedaan, is even-
eens uniek.

5. Het verleden als vergelijking
'25 jaar sociale verandering' was het thema van het Sociaal en Cultureel Rapport 1998. Ook in
een land waar ogenschijnlijk nooit iets gebeurt, blijken de veranderingen dan groot. Enkele
cijfers waren voldoende om dat te laten zien. Het aantal inwoners steeg in het laatste kwart
van de eeuw met 16%, maar het aantal allochtonen met bijna 400% tot zo'n 8 à 9% van de
bevolking. De huishoudens werden veel kleiner, maar hun aantal nam met 60% snel toe, even-
als het aantal huizen. Het aantal auto's verdubbelde in 25 jaar en het aantal mobiele telefoons
zo ongeveer ieder jaar in het laatste decennium. Van de werkende bevolking was aan het einde
van de twintigste eeuw meer dan 25% in het bezit van een HBO-of WO – diploma. Het aantal
dissertaties (ongeveer 2500 per jaar) lag toen even hoog als het totale aantal studenten honderd
jaar eerder.
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Veel van deze ontwikkelingen was 25 jaar geleden onvoorspelbaar. Zelfs nog maar tien jaar
geleden hadden slechts weinigen de visie en de durf het huidige tekort aan arbeidskrachten te
voorspellen. De groeicijfers van de economie blijken zelfs op de korte termijn van een jaar al
een aantal jaren onvoorspelbaar hoog te zijn. De vlucht van de werkelijkheid onttrekt zich aan
de tucht van de modellen. De zorgelijke vraag wanneer de was van Icarus' vleugels zal gaan
smelten, verliest met de opgewekte wiekslag van weer een kwartaal economische groei aan
betekenis. De economische prestatie-indicatoren wijzen nog steeds naar boven.
Over een kwart eeuw gezien waren de veranderingen al grotendeels onvoorspelbaar, over een
hele eeuw gezien zijn ze weinig minder dan onvoorstelbaar. Tussen 1900 en 2000 verdriedub-
belde het aantal inwoners van ruim 5 miljoen tot bijna 16 miljoen (tussen 1800 en 1900 was
ook al een ruime verdubbeling opgetreden). Het nationaal product per hoofd van de bevolking
werd 125 keer zo groot (reëel bijna 5 keer zo hoog), het BBP steeg van nog geen twee miljard
naar meer dan 800 miljard gulden. Armenzorg veranderde in sociale zekerheid voor alle
bejaarden, de arbeidsongeschikten en de werklozen, bij elkaar meer dan een kwart van de
bevolking. Het kiesrecht veranderde van een recht voor een relatief kleine groep mannen in
een algemeen kiesrecht voor iedere volwassene. Het aantal huizen werd bijna vijf keer zo
groot (met gemiddeld ook meer kamers en veel meer comfort). De levensverwachting nam
met meer dan de helft toe, het geboortecijfer daalde tot eenderde, er kwamen 80 keer meer
universiteitsstudenten, 500 keer zoveel fietsen, 1000 keer zoveel telefoons en meer dan 
50.000 keer zoveel auto's. Wat hetzelfde bleef of werd, was de hoogte van de hypotheekrente
en het aantal liters alcohol dat er per persoon werd gedronken. De jenever van toen heeft wel
plaatsgemaakt voor bier en wijn. Het genieten van het sociale drinken heeft de plaats ingenomen
van het verdrinken van het sociale verdriet.
De eerste eeuw van Nederland als nationale eenheidsstaat begon moeizaam. Pas in de tweede
helft van de negentiende eeuw weet Nederland aansluiting te vinden bij de internationale 
economische, politieke, sociale en culturele ontwikkeling. Kijkend naar de levensverwachting
(nauwelijks meer dan 40 jaar), het inkomen per hoofd van de bevolking, het gemiddelde oplei-
dingsniveau en de aanwezige infrastructuur was Nederland omstreeks 1850 er niet veel beter
aan toe dan de meeste ontwikkelingslanden nu. In termen van nu zou er toen meer reden zijn
geweest te spreken van het Bangladesh van het Noorden dan prat te gaan op het bezit van een
Venetië van het Noorden, dat nog altijd gevangen zat in de stadsmuren van tweehonderd jaar
eerder.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw gaat de ontwikkeling zeer snel en dat heeft uit-
eindelijk gemaakt dat de vergelijking tussen 1800 en 1900 zo'n sterke opgaande lijn laat zien.
Met enkele dieptepunten – de wereldoorlogen, de economische crises van de jaren dertig en
tachtig –, is de lijn in de twintigste eeuw nog sterker omhoog gegaan, met zelfs nog een nieuwe
versnelling in de jaren negentig. Toch lijkt het onvoorstelbaar dat op nog steeds hetzelfde
grondgebied in deze eeuw weer een slag in de orde van grootte van de twintigste eeuw
gemaakt zal kunnen worden. De ontwikkeling zal er anders uit gaan zien. In de twintigste
eeuw is het gelukt de achterstand van de meerderheid van de bevolking ten opzichte van een
economisch, sociaal en cultureel bevoorrechte minderheid op te heffen. Dat is een enorme
prestatie geweest, die op de tijdas van de prestatie-indicatoren nog tot in het laatste kwart van
de vorige eeuw te herkennen valt. Dat is niet alleen in Nederland het geval geweest, maar in
de meerderheid van de landen waarmee vergeleken wordt.
De cijfers van de Zuid-Europese landen laten zelfs zien hoe goed zij er in geslaagd zijn in
nauwelijks meer dan het laatste kwart van de eeuw het verschil met de buurlanden ten noorden
en ten westen voor een groot deel in te lopen. In enkele gevallen, zoals op het gebied van de
levensverwachting of het opleidingsniveau, lijkt er zelfs sprake van meer dan een inhaalactie.
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Wat er uitziet als een convergentie blijkt bij nader inzien toch eerder een stagnatie in het 
'noorden' en een demarrage in het 'zuiden' te zijn. Als de cijfers kloppen, zou dat op termijn
een nieuwe divergentie kunnen betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van de volksgezondheid,
de levensverwachting of het opleidingsniveau. De zuidelijke landen profiteren dan van de
voordelen van een gezonder samengesteld dieet in combinatie met de ook daar tot ontwikkeling
gekomen verworvenheden van een goede gezondheidszorg en een verbeterde bescherming op
het werk en in het verkeer. Dat de noordelijke landen 'mediterraniseren' door de overname van
een zuidelijke levensstijl en een geleidelijke acceptatie van eetgewoonten uit die landen is in
geen enkele officiële prestatie-indicator ondergebracht. Een index voor terrasstoelen, wijn-
consumptie en olijfoliegebruik zou ons hier al behoorlijk op weg helpen.
Aan het eind van de twintigste eeuw is voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking
beschikbaar gekomen en gebleven, wat een eeuw eerder alleen voor de rijken weggelegd was:
bestaanszeker heid, een huis met alles erop en eraan, comfort in het dagelijks leven, een goede
opleiding, medische zorg, deelname aan sport en kunst, vakantie en uitgaan, interessant werk
en veel vrije tijd, reizen en telefoneren, politieke invloed en vrijheid van keuze op alle belang-
rijke gebieden van het leven. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat was het zelfs maar vijftig
jaar geleden nog allerminst, al zijn telefoon, trein, auto en sport nog uitvindingen van de
negentiende eeuw. Vanzelfsprekend en algemeen is dit alles en nog veel meer pas in het laatste
kwart van de vorige eeuw geworden. Het goedkoop worden van wat alleen rijken zich konden
permitteren, is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de twintigste eeuw geweest.
Anders dan in het begin van die eeuw gevreesd werd, heeft dat uiteindelijk niet tot het ver-
dwijnen van het individu in de massa, maar tot de individualisering van de massa geleid.
De ontwikkeling in de eenentwintigste eeuw kan zich niet langer alleen meer laten leiden door
de spiegeling van de glans van de luxe van vorige generaties. De mogelijkheden van vergelij-
king met hen – en daarmee met wat een index van algemene wenselijkheid was – zijn nog wel
niet uitgeput, maar het gaat dan toch hoogstens om meer en beter van hetzelfde. De eenen-
twintigste eeuw zal versterkt de dimensies toevoegen, waar ook de rijksten ons honderd jaar
geleden zeker om zouden benijden: technologie, informatica en biogenetica. Alles wat ons
leven sneller, gemakkelijker, veiliger, langer en gezonder, maar inderdaad soms ook riskanter
maakt.

6. Achterblijvers, nieuwkomers en gevestigden
Vergelijkingen onthullen zowel successen als tekorten, maar vooral die laatste houden de aan-
dacht gevangen. Daar ligt ook in overwegende mate het werkgebied van het beleid van de
overheid in haar functie van bewaker van de verzorgingsarrangementen. In belangrijke mate
concentreert zich de aandacht op enerzijds het verzachten van het achterblijven van een min-
derheid van de eigen bevolking en anderzijds het opheffen van de achterstand van de grote
groepen nieuwkomers, die zich in vrijwel alle westerse landen gevestigd hebben. Op dat laatste
punt hebben de Europese landen opvallend weinig prestatie-indicatoren te bieden die ook
onderling vergelijkbaar zijn. Op Europees niveau is in kwantitatieve zin over de integratie van
de etnische minderheden nog altijd weinig bekend. In dit SCR is er dan ook geen apart hoofd-
stuk aan gewijd. Toch ligt in het vraagstuk van de integratie van minderheden voor alle landen
van de EU en de OESO, bij alle verschillen in de aard en de omvang van de migratie, een
belangrijke, zo niet gemeenschappelijke, dan toch minstens gelijke opgave in de komende
jaren. De komst van grote aantallen immigranten is de sociale kwestie van de late twintigste
eeuw gebleken, die in de eerste helft van de eenentwintigste eeuw tot een oplossing zal moeten
worden gebracht.
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Veel meer gegevens zijn er over de achterblijvers uit de eigen samenleving: de langdurig
werklozen, de chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten, de arbeidsongeschikten, de
maatschappelijk marginalen, de ongehuwde moeders en al die anderen die mogen hopen dat
de generositeit van de verzorgingsstaat voor hen een recht is geworden. Het bijzondere van de
verzorgingsstaten, zeker van de Europese, is dat ze hen wel meetellen als leden van de reguliere
samenleving , maar in economische zin geen ruimte bieden aan hun arbeidskracht, zelfs niet in
een tijd van overspanning van de arbeidsmarkt. Er is in dit opzicht meer dan een nuance ver-
schil met de Verenigde Staten, waar men pas werkelijk deel uitmaakt van de samenleving als
men voor het eigen levensonderhoud kan zorgen.
De druk om daar ook inderdaad zelf voor te zorgen is zeker zo groot als de verwachting daar-
toe ook de mogelijkheid te hebben en de bereidheid daarvoor ook maximaal beschikbaar te
zijn. De arbeidsparticipatie in de VS is dan ook zeer hoog, de arbeidsmarkt zeer beweeglijk en
de sociale zekerheid weinig beschermend. De American dream hoort op eigen kracht werke-
lijkheid te worden en dat maakt de pursuit of happiness ook tot een in geld uit te drukken
doel. De vrijheid van handelen die daaruit voortvloeit, levert ook de bereidheid op om het
extreem grote verschil in inkomen tussen de bovenste tien percent en de onderste tien percent
van de samenleving maatschappelijk aanvaardbaar te vinden. Een hoog inkomen is een beloning,
die ook maatschappelijk onderscheidend werkt. Economisch succes is sociaal succes.
De vraag welke maatschappij- en mensvisie de voorkeur verdient: de corporatief-continentale
of de competitief-Angelsaksische, kan niet alleen beantwoord worden met een verwijzing naar
de resultaten. De filosofie van de eigen historie is hier ook moraal. De Verenigde Staten vormen
historisch gesproken een door zijn bevolking gekozen land waar de migrant zich moest bewij-
zen in zijn aanspraak om erbij te horen. In de landen van de Europese Unie was geboorte het
bewijs dat men erbij hoorde. Het bewijs van bestaan is in Europa de inschrijving in het bevol-
kingsregister, in de VS de green card die toegang biedt tot de arbeidsmarkt.
Dat verschil, gechargeerd als het is, verklaart toch ook ten dele waarom het concept van de
verzorgingsstaat in essentie Europees is gebleven. De verzorgingsstaat omvat in principe alle
burgers van de rechtsstaat, maar, eveneens in principe, ook niemand daarbuiten.
Verzorgingsstaten zijn daarom erg gespitst op de afgrenzing van het bereik van hun arrange-
menten. 'Onbegrensde zorg' is alleen mogelijk in een begrensde wereld. Verzorgingsstaten
streven dan ook naar een in alle opzichten transparante samenleving. Om hun burgers goed te
kunnen bedienen moeten de instanties van de verzorgingsstaat alles over iedereen en van elke
burger alles weten. Verzorgingsstaten hebben geïnformeerde overheden en een geadministreerde
bevolking. Dat is nodig om de verzorgingsvraag goed te kunnen bepalen, de noodzakelijke
afdrachten te kunnen uitrekenen en het aanbod op de juiste plaats op het juiste moment in de
juiste mate bij de juiste burgers te kunnen plaatsen.
Als verzorgingsstaat heeft de overheid een probleem met 'buitenstaanders' die ook graag als
gebruikers van het aanbod willen optreden, maar er is ook een probleem met de 'gevestigden'.
De overheid wordt door de mondiger geworden burger, een effect mede van de verzorgings-
staat zelf, in veel opzichten als te dwingend en regulerend beleefd. Er is behoefte aan meer
vrijheid en ook aan een zekere mate van onzichtbaarheid voor het systeem en onvoorspelbaar-
heid ten opzichte van het systeem. De burgers proberen zich niet al te zeer als individu of
huishouden te laten kennen en door de mazen van het informatienet heen te zwemmen. Ze
willen ontsnappen aan de sterke regulering van hun leven door de bureaucratische regels van
de overheid of benaderen het aanbod van de verzorgingsstaat calculerend met het oogmerk het
eigen voordeel te maximaliseren. Wanneer bijvoorbeeld de uitkering van twee individuele per-
sonen hoger is dan die van een echtpaar, zullen meer mensen voor een relatie zonder formele
bevestiging kiezen. Gebeurt dat al te veel, dan worden door de verzorgingsstaat in nieuwe
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regels de grenzen van de arrangementen weer achter de ontsnapte burgers gelegd, maar ont-
staan er van de weeromstuit ook weer nieuwe ontsnappingsbewegingen.
De overheid raakt de greep op de burger kwijt, tot op zekere hoogte althans, en de verzorgings-
staten zijn in een wedloop met de gebruikers van de voorzieningen gewikkeld. Dat is een wed-
strijd die door de verzorgingsstaat paradoxaal genoeg alleen gewonnen kan worden wanneer
het voor de gebruikers aantrekkelijker is buiten iedere vorm van sociale bescherming te blijven
(in de VS bijvoorbeeld, ten dele ook in het Verenigd Koninkrijk, waar zich naast een lower
class-verzorgingsstaat een hoogwaardig particulier aanbod op het gebied van onderwijs en
zorg heeft kunnen ontwikkelen). Waar door de kwaliteit van de verzorgingsarrangementen de
markt voor een particulier aanbod beperkt is, worden de grenzen van de arrangementen van
binnenuit (door de eigen bevolking) opgerekt en van buitenaf belaagd door aspiranten uit
andere landen. In de Europese verzorgingsstaten overheerst daarom de angst voor misbruik
van de sociale voorzieningen, in de Verenigde Staten de angst voor de sociale voorzieningen
zelf.
De achterblijvers zijn vaak op veel terreinen van het leven (inkomen, huisvesting, dagbesteding,
gezondheidszorg, zelfs drugsverstrekking) aangewezen op de verzorgingsstaat. Voor een deel
kan dat echt niet anders, omdat zij bij gebrek aan competenties zelfs op een zeer gespannen
arbeidsmarkt geen reële partij zijn en dus niet voor een eigen inkomen kunnen zorgen. Steeds
duikt toch weer de vraag op of veel achterblijvers niet zo afhankelijk zijn geworden van de
donorlijn van de verzorgingsstaat dat iedere impuls om zelf voor het eigen leven verantwoor-
delijkheid te gaan dragen wordt weggenomen. Onmiddellijk daaraan gekoppeld is de vraag of
bij een bepaalde vorm van begeleiding en zeker ook het voorkomen van de armoedeval niet
toch ook voor deze groep een plaats op de arbeidsmarkt gevonden kan worden. De hoop, ont-
leend aan Amerikaanse voorbeelden, is dat werk niet alleen een inkomen genereert, maar ook
maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociale integratie en een hogere mate van zelfrespect.

7. Klein en trots
Kleine landen zijn trotse verzorgingsstaten. Als militaire machten bestaan ze alleen nog in het
kader van de NAVO, hun landbouw is voor een groot deel afhankelijk van beslissingen in
Brussel, hun economie gehoorzaamt de wetten van markten die zich van nationale grenzen
niets meer aantrekken, wetenschappelijk, cultureel en politiek zijn het vrijwillige koloniën van
de Verenigde Staten geworden. Zelfs de merkwaardige trots op quasi-nationale industrieën is
vervlogen, nu zij zonder vlagvertoon supranationaal zijn geworden of door een faillissement
de vlag hebben moeten strijken. Kleine en welvarende staten – Zweden, Noorwegen,
Denemarken, Finland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland – ontlenen een belangrijk
deel van hun nationale identiteit aan de kwaliteit van hun verzorgingsstaat. Het is het beleids-
gebied waar ze ook nog de grootste autonomie hebben en waar de grenzen van de staat voor
een belangrijk deel ook de grenzen van de verzorging zijn en zeker van de kring van verzorgden.
Toch is er iets aan het veranderen. Uit de vergelijking tussen landen in dit Sociaal en Cultureel
Rapport en in het recente SCP-rapport De maat van de verzorgingsstaat blijkt dat de verschil-
len tussen grote en kleine landen en tussen landen met een hoog en een laag ontwikkelde ver-
zorgingsstaat minder groot aan het worden zijn. Er zijn twee processen aan de gang: in hoog
ontwikkelde verzorgingsstaten is de verzorging bescheidener van omvang en zeker ook van
pretentie geworden; in de landen met een laag ontwikkelde verzorgingsstaat is men juist bezig
geweest de verzorgingsarrangementen uit te breiden en te versterken. Bij alle verschil in rege-
ling is toch in de landen van de EU bijna overal minstens een begin gemaakt met een ver-
plichte verzekering tegen ziektekosten, een ouderdomspensioen, een arbeidsongeschiktheids-

605EPILOOG: VERGELIJKEN EN VERDER KIJKEN



regeling, een vorm van bijstand, een kinderbijslag enzovoort. Gezondheidszorg en onderwijs
werden uiteraard overal al geboden, maar ook daar ziet men een bij de ontwikkeling van een
verzorgingsstaat passende verbetering van de toegankelijkheid, de spreiding en de differentiatie.
Tegelijkertijd is er in de verst doorgevoerde verzorgingsstaten een neiging de eigen verant-
woordelijkheid van de burger op deze gebieden ook financieel weer meer aan te spreken.
Uiteraard verwacht de burger dan ook weer meer een aanbod aan te treffen dat rekening houdt
met zijn specifieke wensen. Dat blijkt in veel vallen nog moeilijk te zijn als het gaat om een
aanbod binnen reguliere kaders. In de strikt particuliere sfeer kan alles, maar heeft ook alles
zijn hoge prijs.
De systeemverschillen tussen de landen zijn nog steeds groot, maar de verschillen in uitkomst
worden dat gemiddeld toch minder . Dat geldt zowel voor opleidingsniveau als levens-
verwachting, maar ook voor het inkomen per hoofd van de bevolking. Deze tendentie tot 
convergentie verklaart misschien ook waarom juist in het laatste decennium van de vorige
eeuw andere factoren dan het verzorgingsniveau weer sterker de nationale identiteit lijken te
gaan bepalen. Taal, geschiedenis, regio en sport winnen vergeleken met stand, klasse, gods-
dienst of nationaliteit aan betekenis als uitdrukkingsvormen van vooral de collectieve sociale
en culturele identiteit, terwijl op het niveau van het individu vooral sekse, generatie en leefstijl
als dragers van de identiteit aan betekenis winnen. Beide identiteitsvormen worden daarbij
minder gezien in contrast of in competitie met traditionele vehikels van identiteit, dan in con-
trast met een als verwaarlozing beleefd tekort aan waardering voor een belangrijk erfgoed of
een onderscheidend kenmerk. Dat leidt soms tot een versterking van het regionale gevoel,
vaak gevoed door de ook geregionaliseerde massamedia en vormgegeven in collectieve bele-
vingen, die bij nader onderzoek niet meer zijn dan invented traditions. Streektalen worden
belangrijker, in Nederland bijvoorbeeld het Fries en het Limburgs, maar tegelijkertijd worden
de streekbewoners 'Hollandser' in hun gedrag en 'Amerikaanser' in de muziek die ze gebruiken
om zich in de eigen taal te uiten. Wat bindt, scheidt natuurlijk ook weer, maar in de landen van
de EU blijft dat gevaar toch meestal beperkt (Noord-Ierland en Baskenland zijn opvallende en
archaïsche uitzonderingen), omdat geen van deze identiteiten alomvattend is of meer inhoudt
dan een klein gemeenschappelijk punt van herkenning tussen individuele mensen. Het verschil
met het met de staatsvorming van de negentiende eeuw verbonden nationalisme is dat het nu
minder om opgeklopte ideeën over staat en volk gaat en meer om de behoefte van de bevolking
zich met elkaar een groep te kunnen voelen. Het gaat niet om de zelfverheffing van een volk,
maar om de verheviging van de beleving een volk te zijn.

8. Een laagvlakte als hoogvlakte
De positie van Nederland in een Europese vergelijking is niet eenvoudig te bepalen. Allereerst
al niet omdat niet op alle relevante gebieden parameters bestaan om prestaties en situaties te
kunnen vergelijken, maar ook omdat onderlinge verschillen op de wel beschikbare prestatie-
indicatoren niet los gezien kunnen worden van de omgeving waarin het prestatiecijfer tot
stand is gekomen. Op korte termijn kan er bovendien vrij veel veranderen. (Zo is het inkomen
per hoofd van de bevolking in Nederland in enkele jaren tijd behoorlijk gestegen, ook in ver-
gelijking met andere landen.)
Tenslotte kunnen hoge prestaties op het ene gebied tegenover lage prestaties op andere gebieden
staan en kan de variatiebreedte die achter de score als gemiddelde schuilgaat bij twee landen
met dezelfde score toch heel verschillend zijn. Veranderingen in definitie en criteria kunnen
uiteraard ook tot verandering van waardering en rangorde op de prestatie-indicatoren leiden.
Lastig genoeg allemaal, maar over het geheel genomen kan toch gezegd worden dat de positie
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van het fysiek zo laag gelegen Nederland het beste kan worden samengevat in de metafoor
van de hoogvlakte. In vergelijking met de meeste andere landen komt Nederland er op de
positieve variabelen meestal goed uit en op de negatieve variabelen niet al te slecht. Uit de
vergelijking in de tijd blijkt zelfs dat de minder gunstige scores (relatief laag bezit eigen
woning, nog altijd ongunstige arbeidsongeschiktheidscijfers) naar verhouding wat beter worden,
terwijl de eerder wat achterblijvende scores op bijvoorbeeld sociaal-economisch gebied in
belangrijke mate zijn verbeterd.
Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn er wel aanwijzingen dat de lijn van kos-
tenbeheersing te lang is doorgezet. Dat blijkt overigens niet uit de internationale vergelijking,
want op basis daarvan zou juist geconcludeerd kunnen worden dat in Nederland zowel op het
gebied van de gezondheidszorg als op het gebied van het onderwijs een goede prestatie gele-
verd wordt voor een relatief bescheiden deel van het nationale inkomen. In Nederland zelf
wordt daar wat anders tegen aan gekeken, omdat gebrek aan onderhoud en vernieuwing in het
onderwijs, het ontstaan van wachtlijsten en het beperken van het zorgaanbod voor de gebrui-
ker en de burger zichtbaar zijn op een wijze die ongunstig afsteekt bij ervaringen uit het verle-
den. Daaruit ontstaat ook het gevoel dat in internationale vergelijking de positie van
Nederland op dit gebied bescheidener geworden is en er minder reden voor trots is.

Nederland is overigens nergens echt hekkensluiter, maar ook niet vaak de beste, en als dat wel
het geval is, nooit op afstand de beste. De kwaliteit van de woningvoorraad is in het algemeen
goed, maar de variatie in het aanbod is gering en luxe zeldzaam, althans in internationale ver-
gelijking. Het niveau van het onderwijs is in heel het land gemiddeld wel goed en dat geldt
voor alle lagen van het onderwijssysteem; toch is er geen instelling aan te wijzen die met recht
kan claimen op haar gebied verreweg de beste te zijn. Opnieuw dringt zich het beeld van de
hoogvlakte op. Er zijn geen diepe dalen, maar ook geen hoge toppen. Wie de kop boven het
maaiveld uitsteekt, zal weten dat hoogvlakten geteisterd kunnen worden door de koude wind
van de gelijkschakeling. Het zijn de kappen die de monniken gelijk maken.
De sterke hang naar gelijkheid manifesteert zich zowel op het niveau van het aanbod als op
het niveau van de vraag. Het principe van de verdelende rechtvaardigheid brengt met zich mee
dat gelijke voorzieningen op gelijke wijze gelijk beschikbaar en bereikbaar moet zijn.
Tegelijkertijd heerst de illusie dat iedere burger in een gelijke situatie ook dezelfde behoeften
en noden zal hebben. Dat leidt ertoe dat ook miljonairs recht hebben op een AOW-pensioen,
een 65+ kaart, maar kan ook tot gevolg hebben dat geneesmiddelen die niet via het ziekenfonds
kunnen worden vergoed, voor niemand ter beschikking komen, ook niet voor de miljonairs.
Het eerste wordt in de meeste gevallen wel charmant gevonden, het tweede steeds minder.

9. Een spannend bestaan
Nederland in internationale vergelijking blijft onvermijdelijk beperkt tot de indicatoren waar
prestaties op gemeten worden en ook kunnen worden. Daarmee blijven een aantal onderwerpen
en ontwikkelingen buiten beschouwing die in de meeste westerse landen gemeenschappelijk
gevoeld worden als tekenend voor de huidige tijd en bepalend voor de toekomst.
Op sociaal en cultureel gebied is dat allereerst de spanning die gevoeld wordt tussen het principe
van de gelijkheid van alle burgers, zoals dat in het bijzonder vorm krijgt in de verzorgings-
staat, en het principe van de vrijheid van elke burger, zoals dat steeds meer zichtbaar wordt in
de samenleving en van daaruit ook weer zijn invloed doet gelden op het streven naar 'indivi-
dualisering' en 'liberalisering' van de arrangementen van de verzorgingsstaat. Niet alleen in
Nederland, maar ook elders is te zien dat de verzorgingsstaat van oriëntatie aan het veranderen
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is; van aanbod naar vraag, van algemeen naar specifiek, van alomvattend naar complementair.
Arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit stijgen in de meeste landen snel, in Nederland de
participatie overigens meer dan de productiviteit. De economie ontwikkelt zich steeds meer tot
een internationaal werkende diensteneconomie, waarin de verschillen tussen de tertiaire en
quartaire sector minder groot worden. De opkomst van de informatietechnologie lijkt zelfs het
begin van een 'quintaire' sector te kunnen worden, waarin de klant de gratis gebruiker wordt
van informatie en diensten. Als deze trend zich doorzet, zal niet meer de toegang tot informatie
beslissend zijn, maar de selectie uit de overvloed. Het is zeker niet uiggesloten dat voor de
garantie van kwaliteit en snelheid weer wel betaald moet worden.
Het past bij de algemene geldigheid van het model van de markt en de metafoor van bedrijvig-
heid dat diensten als producten gezien worden en ook de overheid steeds meer de gedaante
aanneemt van een productiebedrijf, dat een nationale of lokale markt bedient. De positie van
ambtenaren wordt minder exclusief, en dus ook kwetsbaarder. Zelfs in een bloeiende econo-
mie met een zeer krappe arbeidsmarkt is ook in de meest succesvolle sectoren bij werknemers
het besef gegroeid dat posities voor het leven in ieder geval niet meer een leven lang
gegarandeerd zullen worden. Fusies, reorganisaties, bedrijfssluitingen, technologische ontwik-
kelingen, opleidingen, loopbaanmanagement suggereren ook voor wie er niet bij betrokken is
een grote mate van flexibiliteit en beweeglijkheid op de arbeidsmarkt. Dat besef van voort-
durende beweging en beweeglijkheid draagt bij tot het ontstaan van een gevoel van druk en
drukte; een spannend bestaan, maar ook een bestaan onder spanning, omdat de druk om te
presteren en te produceren eerder toe- dan afneemt.
Het is in dit verband interessant om te zien dat het onafgebroken streven van de vakbeweging
in de twintigste eeuw naar een begrenzing van de arbeidstijd en een duidelijke scheiding tus-
sen werk en privé-leven bijna ongemerkt onderuit gehaald wordt door een praktijk waarin los
van iedere formele afspraak en buiten de vakbeweging om die grens juist vervaagt. De infor-
matisering in de simpele vorm van de computer thuis heeft het werken in het zweet des aan-
schijns laten plaatsmaken voor het zachte schijnsel van het weten dat zo vanzelfsprekend
beschikbaar is gekomen op het scherm. Uiteraard speelt hierbij de algemene verhoging van het
opleidingsniveau een belangrijke rol, terwijl de ict-ontwikkeling ook zelf weer een verandering
in de houding ten opzichte van werk en werken met zich heeft gebracht. De werkcomputer is
ook spelcomputer en communicatiemedium; ook daar waar geen sprake is van een eigen
bedrijf, is ondernemerschap de norm geworden.
Voor de meeste mensen is dat winst in die zin dat het hun werk aantrekkelijker en individu-
eler, dus zelfstandiger, heeft gemaakt. Daar staat wel een prijs tegenover in de vorm van een
toename van verschijnselen van werkstress, burnout en chronische vermoeidheid. De overgang
in beleving van eerst een druk bestaan naar een drukkend bestaan en tenslotte zelfs een bedrukt
leven is pas merkbaar in de beleving zelf en dan is het te laat. De traditionele verzorgings-
arrangementen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden dan als oplossing
ingezet om vervolgens daardoor zelf weer maatschappelijk tot probleem te worden. Een over-
spannen arbeidsmarkt blijkt te kunnen samengaan met de vaak definitieve 'uitspanning' van
degenen voor wie de inspanning te groot blijkt te zijn.
De druk op het bestaan wordt versterkt door de voortschrijdende 'vergelding' van het leven: er
is steeds meer geld nodig om een als vanzelfsprekend beleefde levensstandaard te kunnen vol-
houden en het is steeds gewoner geworden om iedere activiteit als in geld uit te drukken tijd te
beschouwen. Het niet tot betaling komen van tijd wordt daarmee winst voor degene aan wie
de tijd ten goede komt en vooral voor degene die voor de beschikbaar gestelde tijd niet hoeft
te betalen. Dat kan de verzorgingsstaat zijn. De vrees voor het free riders-syndroom, dat ken-
merkend was voor de bloeitijd van de verzorgingsstaat, wordt inmiddels misschien al wel
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overtroffen door de vrees voor het profiteurschap van de verzorgingsstaat zelf. Wat vrijwillig
voor niets gedaan wordt, hoeft professioneel niet meer voor geld gegarandeerd te worden.
Maar als wat de een doet, voor de ander inkomen kan zijn, waarom dan ook niet voor die ene?
In de noordelijke verzorgingsstaten heeft dat er mede toe geleid dat de traditionele vormen van
vrijwilligerswerk en mantelzorg onder druk zijn komen te staan, terwijl in de zuidelijke landen
van Europa het traditionele familieverband aan betekenis inboet. Niet toevallig kiezen
Nederlandse vrouwen er voor hun eerste kind op een steeds later tijdstip te krijgen (nu op
gemiddeld 29 jaar, vijf jaar later dan vijfentwintig jaar geleden), terwijl Italiaanse vrouwen
eerder geneigd zijn het krijgen van een tweede kind uit of af te stellen. In het laatste geval zijn
de verhoudingen nog traditioneel genoeg om relatief vroeg met gezinsvorming te beginnen,
maar tegelijkertijd al zo modern dat de kans op werk en inkomen van de vrouw niet op het
spel gezet zal worden. In de Nederlandse verhoudingen kiest men ervoor eerst dit geregeld te
hebben alvorens met een gezin te beginnen. Wie zal nog durven zeggen wat beter is?

10. Besluit
Het perspectief voor de toekomst is voor Nederland op geleide van de huidige economische
ontwikkeling positief. Zelfs bij voorzichtige aannamen ten aanzien van de economische groei
– minder dan de helft van het huidige cijfer van ongeveer 4,5% – zal er meer werk zijn dan
werknemers die daarbij passen, zal de rijksbegroting een overschot te zien geven en de natio-
nale schuld ook in absolute termen kunnen blijven dalen. In meer of mindere mate gelden 
vergelijkbare verwachtingen voor de meeste landen van de EU en de OESO.
In het licht van die verwachtingen is het erg moeilijk te anticiperen op een terugslag, zelfs in
de vorm van scenario's waarin systematisch wordt nagegaan wat de gevolgen van minder 
economische groei of zelfs een crisis zouden kunnen zijn voor de verzorgingsstaat, de maat-
schappij en de samenleving. Zal dat weer een oplopende werkloosheid of een oneigenlijk
gebruik van de WAO tot gevolg hebben? Zullen de gepensioneerden aangesproken worden
voor de ondersteuning van hun werkloos geworden kinderen? Zal er een sociaal vangnet voor
te hoge hypotheekschulden moeten komen?
Scenario's zijn in feite ook vergelijkingen. Alternatieve toekomsten worden naast elkaar
geplaatst als uitkomsten van beleid, maar ook als oefeningen in beleidskeuzen. Met welk
beleid onder welke omstandigheden kunnen de beste of juist ook de slechtste resultaten ver-
wacht worden? Met zekerheid kan daar niets over gezegd worden, maar de vergelijking helpt
wel om de onzekerheden beter in kaart te brengen en de met de verschillende beleidsopties
verbonden kansen en risico's nader te bepalen. Het past in de tijd dat er een grote belangstel-
ling is voor positief getoonzette scenario's, die als het ware de ruimte voor nieuw en actief
beleid verkennen. Er is dankzij de gunstige economische ontwikkeling in de meeste westerse
landen na een lange periode van verwerping van oude beleidskeuzen weer ruimte voor het
ontwerpen van nieuw beleid. Groeiscenario's zijn natuurlijk altijd leuker en inspirerender dan
krimpscenario's.
Nederland is er – de internationale vergelijking op economisch en sociaal gebied laat dat dui-
delijk zien – in het afgelopen decennium in geslaagd, net zo als ruim een eeuw eerder, de aan-
sluiting bij de internationale economische ontwikkeling weer te vinden. In de daling van de
werkloosheid, de stijging van de arbeidsparticipatie en de groei van het nationale inkomen
wordt dat overtuigend weerspiegeld. De relatieve positie ten opzichte van andere landen is op
die punten duidelijk verbeterd. Dat kan wat minder gemakkelijk gezegd worden als gekeken
wordt naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en de sociale veiligheid. In
het laatste geval overheerst bij de bevolking de opvatting dat de overheid haar taak op dit
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gebied onvoldoende weet waar te maken; ten aanzien van onderwijs en zorg is er meer het
gevoel dat de overheid er daar juist goed aan zou doen de teugels wat meer te laten vieren.
Het is er voor de overheid niet gemakkelijker op geworden het hier goed te doen. Enerzijds
wil men minder overheid, anderzijds wil men juist meer overheid en dat zelfs in een geperfec-
tioneerde gedaante: snel, anticiperend, competent, van hoge kwaliteit. Er wordt zeker niet
minder van de overheid verwacht, maar dat sluit allerminst uit dat de burger op veel gebieden
meer behoefte heeft aan keuzevrijheid en zeker ook aan meer diversiteit en variatie in het aan-
bod. Meer vrijheid van keuze kan hier leiden tot meer kwaliteit en burgers zijn ook bereid
daarvoor zelf het nodige neer te tellen. De kunst zal zijn de meerderheid die het economisch
en sociaal goed gaat deze ruimte te geven zonder de minderheid van achterblijvers en nieuw-
komers hun kansen te ontnemen.
De vergelijking met het verleden en ten dele ook met andere landen laat zien dat de bijzondere
prestatie van de combinatie van rechtsstaat – verzorgingsstaat – welvaartssamenleving vooral
tot een democratisering van het 'goede' leven heeft geleid. De meerderheid heeft nu deel aan
wat vroeger het leven interessant en boeiend maakte voor wie over de nodige middelen
beschikte. Mensen maken zelf en steeds meer zelfstandig hun keuze uit een steeds rijker wor-
dend aanbod aan mogelijkheden hun leven naar eigen smaak en voorkeur vorm te geven. 
The embarrassment of riches die Simon Schama bij de Nederlanders van de zeventiende eeuw
zag als een knagend moreel onbehagen temidden van – in internationale vergelijking toen –
overvloed heeft plaatsgemaakt voor een echte embarras du choix, de moeite om 'goed' te 
kiezen en de onzekerheid over wat uiteindelijk niet gekozen wordt. In dat opzicht zijn de men-
sen nu mijlenver verwijderd geraakt van de twee typische bestaanswijzen van vorige generaties
en ook nog hele volkeren nu: enerzijds het uitzichtloze harde werken in dienst van een bestaan
net boven de grens van armoe en ellende, anderzijds de even uitzichtloze verveling van een
leven in een omgeving zonder werk en zonder kansen. De dwang tot 'ledigheid' heeft plaats-
gemaakt voor de kans op 'volledigheid', op een leven waarin voor steeds meer mensen de dag
steeds korter lijkt te worden, omdat er zoveel te doen is en gedaan kan worden.
'Er is meer dan voorheen in de wereld te doen,' zei Thorbecke een eeuw voor het Sociaal en
Cultureel Planbureau werd opgericht. Hij bedoelde daarmee dat er voor de overheid en voor
de burger een opdracht lag om de wereld te verbeteren. Die opdracht blijft gelden, maar wat
hij nog niet kon voorzien, was dat de uitvoering van de opdracht er een eeuw later toe zou lei-
den dat er ook op een andere manier meer dan voorheen in de wereld te doen is. Er is zoveel
meer om aan deel te hebben en deel te nemen, er is zoveel meer te beleven. Wat Thorbecke
vooral niet voorzien zal hebben, is dat dit ook voor zoveel meer mensen is gaan gelden. De
inmiddels dubbel geworden betekenis van Thorbeckes woorden legt de uiteindelijke ratio van
al die internationale en historische vergelijkingen in het antwoord op de vragen wie in welke
samenleving bijdraagt aan de welvaart en deel heeft aan het welzijn.
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