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Voorwoord

Publieke voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid, vormen de kern van de
verzorgingsstaat. Veel burgers gebruiken deze voorzieningen om te kunnen functioneren in
de huidige maatschappij. De publieke dienstverlening neemt een belangrijke plaats in de
Nederlandse economie in, zowel in uitgaven als in personele inzet. De overheid financiert
deze voorzieningen niet alleen; er zijn ook andere inkomstenbronnen zoals eigen betalin-
gen van burgers, sponsorinkomsten, of werk voor derden. De omvang van de publieke sec-
tor groeit, en deze sector vormt een steeds groter deel van de economie. De publieke
dienstverlening reageert daarmee op veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing
en veranderingen in sociale structuren, maar ook op zaken als financiële ruimte, technolo-
gische veranderingen en kennisontwikkeling. Hieraan gerelateerd zijn de kwaliteit van de
dienstverlening, waaraan de overheid en de burger steeds hogere eisen lijken te stellen, en
de opvattingen van de burger over de overheid.
Om de omvang en de verdeling van (belasting)middelen te kunnen aanpassen is het voor
de overheid van belang te weten wat de achtergronden van de ontwikkelingen in de
dienstverlening en uitgaven in de verschillende sectoren zijn. In dit rapport wordt daarom
een breed scala aan publieke voorzieningen op uniforme wijze bestudeerd, en worden de
ontwikkelingen geduid aan de hand van demografische ontwikkelingen, maatschappelijke
veranderingen en beleidsaanpassingen. Hiermee komen de algemene trends in de publieke
sector, maar ook de verschillen tussen en de samenhang in de voorzieningen tot uit-
drukking.
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Grote verschillen in ontwikkeling tussen publieke voorzieningen

Publieke voorzieningen en de burger

Publieke voorzieningen, bijvoorbeeld zorg, onderwijs en sociale zekerheid, vormen de kern
van de verzorgingsstaat en zijn voor veel burgers noodzakelijk om te kunnen functioneren
in de huidige maatschappij. De publieke sector beslaat ongeveer een kwart van de Neder-
landse economie en een derde deel van de arbeidsjaren (cbs 2017b; 2018a). De dienst-
verlening door de publieke sector speelt in op veranderingen in de maatschappij, zoals ver-
grijzing en veranderingen in sociale structuren, maar het beleid heeft ook te maken met
zaken als financiële ruimte, technologische veranderingen en kennisvermeerdering die kan
leiden tot hogere kwaliteitseisen.
De overheid financiert een groot deel van de uitgaven aan de publieke sector. Bij de burger
leeft de gedachte dat er steeds minder geld beschikbaar is voor de publieke voorzieningen
en dat de overheid zich terugtrekt uit de publieke dienstverlening. Een goed voorbeeld
daarvan zijn de decentralisaties in het sociaal domein (Den Ridder et al. 2016). De omvang
van de publieke sector groeit echter nog steeds (cbs 2017b; 2018a). Het aandeel van de bij-
drage van de overheid daaraan daalt wel, maar de overheidsuitgaven nemen in absolute
zin steeds verder toe.
Om de gewenste omvang van de publieke sector te bepalen en de benodigde middelen
over de voorzieningen te verdelen, is het voor de overheid waardevol inzicht te hebben in
de factoren die de ontwikkelingen bij de verschillende publieke voorzieningen bepalen.
Zowel de omvang van de dienstverlening als de uitgaven per verleende dienst spelen een
belangrijke rol. De omvang kan bijvoorbeeld toenemen door vergrijzing (meer ouderen die
zorg nodig hebben), langer doorleren (meer onderwijs) of technologische ontwikkelingen
(meer behandelingen mogelijk in ziekenhuizen). De uitgaven per verleende dienst hangen
af van arbeidsproductiviteit, loonkosten en niet-personele uitgaven. Ook is de samenhang
tussen voorzieningen van belang. Zo blijkt dat de sterke groei van de uitgaven in de
gehandicaptenzorg niet wordt veroorzaakt door bezuinigingen op andere voorzieningen
zoals de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, omdat ook daar de uitgaven sterk
groeien.

In deze publicatie bestuderen we voor een breed palet aan publieke voorzieningen hoe de
uitgaven en de dienstverlening zich hebben ontwikkeld, en welke factoren daarbij een rol
spelen. Dit doen we voor alle voorzieningen op uniforme wijze. Bij de duiding van deze stu-
rende factoren gaan we expliciet in op de rol van het (overheids)beleid in de ontwikkelin-
gen. We bestuderen de periode 1998 tot en met 2015; voor veel voorzieningen zijn geen
recentere gegevens voorhanden. Dit betekent dat we nog geen inzicht kunnen geven in de
veranderingen die de recente decentralisaties in het sociaal domein (Participatiewet,
Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning) met zich mee hebben gebracht. Voor
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deze publicatie maken we gebruik van de gegevens die bijeen zijn gebracht in het scp-
gegevensbestand Database publieke sector (dps).

Publieke sector belangrijk deel van de economie

De publieke sector
We bestuderen de ontwikkelingen van de uitgaven in de publieke sector tussen 1998 en
2015. Voorzieningen waarvan de dienstverlening niet aan individuele burgers kan worden
toegerekend, zoals defensie en openbaar bestuur, blijven buiten beschouwing. Ook moe-
ten we ons (uiteraard) beperken tot voorzieningen waarvan informatie over uitgaven, per-
sonele inzet en geleverde diensten voldoende beschikbaar is. We bestuderen de volgende
27 voorzieningen:1

– curatieve zorg: ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, geestelijke gezondheidszorg,
tandartsen en fysiotherapeuten

– (langdurige) zorg en ondersteuning: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en
jeugdzorg

– onderwijs: primair, voortgezet, beroepseducatie-, hoger beroeps- en wetenschappelijk
onderwijs

– veiligheid en justitie: politie, openbaar ministerie, rechtspraak, penitentiaire inrichtin-
gen, brandweer

– sociale zekerheid: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv), Sociale Ver-
zekeringsbank (svb) en sociale werkvoorziening

– overige voorzieningen: musea, publieke omroep, sportaccommodaties, de Belasting-
dienst en kinderopvang

We hanteren de term ‘publieke sector’ om het totaal van de 27 onderzochte voorzieningen
aan te duiden.

Uitgaven aan publieke voorzieningen
In totaal wordt in 2015 aan de uitvoering van de hier bestudeerde voorzieningen 123 mil-
jard euro uitgegeven. Dit betreft ongeveer 18% van het bruto binnenlands product (bbp).2

Dit bedrag omvat alleen de exploitatie-uitgaven en dus niet overdrachten van of aan huis-
houdens, zoals de uitgekeerde bedragen bij de sociale zekerheid, of de geïnde belastingen
of uitgekeerde toeslagen bij de Belastingdienst. De zorgsector (curatieve zorg en (langdu-
rige) zorg en ondersteuning tezamen) beslaat ruim de helft van de uitgaven, en ook de sec-
tor onderwijs omvat een substantieel deel (27%). De andere drie sectoren nemen elk min-
der dan 10% van de uitgaven in beslag (zie figuur 1).
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Figuur 1
Verdeling van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen, per onderzochte sector, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

De overheid financiert in 2015 60% van deze uitgaven, de overige uitgaven worden vooral
gefinancierd door gebruikers en collectieve regelingen in de zorg (vooral de Zorgverzeke-
ringswet). In 1998 lag de nadruk bij de financiering iets meer op de overheid: 68% van het
totaal. Vooral in de zorg (zowel curatieve zorg als zorg en ondersteuning) trekt de overheid
zich terug. Daar komen de uitgaven steeds meer voor rekening van de zorgverzekeringen
en de eigen betalingen van burgers (door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006
en de Hervorming Langdurige Zorg in 2015). Bij de andere voorzieningen blijft de over-
heidsbijdrage vaak een onverminderd groot deel van de uitgaven dekken. Omdat de totale
uitgaven aan publieke voorzieningen groeien, nemen de overheidsuitgaven toch toe,
ondanks het dalende aandeel in de financiering. Op sommige terreinen, zoals het sociaal
domein, is er sprake van decentralisaties. De gevolgen hiervan voor de financiering zijn hier
niet onderzocht.

Uitgaven publieke sector groeien sneller dan dienstverlening

Uitgaven aan publieke voorzieningen groeien sneller dan dienstverlening
In de periode 1998 tot en met 2015 nemen de reële uitgaven – dus gecorrigeerd voor
inflatie – van alle 27 voorzieningen samen met 66% toe (zie figuur 2). Dit is een toename
van gemiddeld 3% per jaar. De dienstverlening (gemeten in aantal leerlingen bij onderwijs,
aantal cliënten in de zorg, verstrekte uitkeringen in de sociale zekerheid, enz.) neemt min-
der snel toe, namelijk met 32% (gemiddeld 1,6% per jaar). Dit betekent dat de uitgaven per
verleende dienst fors toenemen (met 26%; dat is gemiddeld 1,4% per jaar).
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Figuur 2
Reële uitgaven aan en dienstverlening van de publieke sector, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Dienstverlening neemt toe door groeiende bevolking en stijgende deelname
De dienstverlening van de publieke voorzieningen samen neemt onder meer toe doordat
de doelgroepen van de meeste voorzieningen in omvang toenemen. Een bekend voorbeeld
daarvan is de toenemende vraag naar zorg vanwege de vergrijzing van de bevolking. Daar-
naast neemt de dienstverlening binnen de doelgroepen in veel voorzieningen toe. Dit noe-
men we ‘deelname’. Zo gaan mensen vaker naar het ziekenhuis en maken meer kinderen
gebruik van de kinderopvang.

Uitgaven per verleende dienst nemen toe
Niet alleen de dienstverlening, maar ook de uitgaven per verleende dienst nemen toe. Dit
komt vooral door stijgende personele uitgaven als gevolg van toegenomen loonkosten per
uur. In veel gevallen stijgen de loonkosten per uur sneller dan de cao-lonen in de verschil-
lende sectoren. Dit kan te maken hebben met een verschuiving naar hoger geschoold per-
soneel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Gezien over alle onderzochte
publieke voorzieningen groeit de inzet van personeel min of meer mee met de dienst-
verlening: met andere woorden, de arbeidsproductiviteit is stabiel.
Ook de niet-personele uitgaven (bv. huisvesting of verbruiksmiddelen en ict) nemen toe.
Deze vormen slechts een derde deel van de totale uitgaven en drukken daardoor minder
hun stempel op de ontwikkeling van de totale uitgaven.3
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Grote verschillen in uitgavengroei tussen sectoren

De reële uitgaven zijn voor de publieke sector als geheel weliswaar met 66% gestegen tus-
sen 1998 en 2015, maar er zijn grote verschillen tussen de voorzieningen onderling (zie
figuur 3). Zo nemen de uitgaven aan de zorgsectoren sneller toe dan gemiddeld, terwijl de
uitgaven aan de uitvoering van de sociale zekerheid juist afnemen. Bij onderwijs groeien de
uitgaven minder dan gemiddeld. In de sector veiligheid en justitie is de stijging ongeveer
gelijk aan het gemiddelde in de publieke sector. Binnen de heterogene groep ‘overige voor-
zieningen’ groeien de uitgaven aan musea en kinderopvang veel sneller dan gemiddeld,
terwijl de uitgaven aan publieke omroep, sportaccommodaties en de Belastingdienst juist
minder snel toenemen.

Figuur 3
Aandeel van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen in 2015, ontwikkeling uitgaven, dienstverlening
en uitgaven per verleende dienst, 1998-2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Verschillen in ontwikkelingen dienstverlening
De verschillen in uitgavengroei tussen de sectoren zijn deels te verklaren door verschillen in
de groei van de dienstverlening per sector. Zo stijgt de dienstverlening in de zorgsectoren vrij
sterk (zie figuur 3). Deels komt dit door de groei van de bevolking en door de vergrijzing
(bv. verpleging en verzorging en ziekenhuiszorg). De dienstverlening neemt ook toe door-
dat de deelname stijgt. Men maakt bijvoorbeeld steeds vaker gebruik van zorgvoorzie-
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ningen en mensen leren langer door in het onderwijs. Dit komt onder meer door groeiende
technologische mogelijkheden en veranderingen in de maatschappij. Bij de overige voor-
zieningen kent vooral de kinderopvang een sterke toename van de dienstverlening, door-
dat kinderen steeds vaker naar de kinderopvang gaan (de deelname stijgt dus). Alleen bij
de sector veiligheid en justitie neemt de ‘dienstverlening’ af: de (geregistreerde) criminali-
teit daalt, er worden minder vaak gevangenisstraffen gegeven en de gemiddelde strafduur
neemt af (cbs 2017a).

Verschillen in ontwikkeling van de uitgaven per verleende dienst
Naast de verschillen in de groei van de dienstverlening bepaalt de ontwikkeling van de uit-
gaven per verleende dienst de totale uitgavenontwikkeling. Deze nemen vooral toe bij veilig-
heid en justitie, en ook meer dan gemiddeld bij onderwijs. Bij de sector sociale zekerheid
nemen ze af, terwijl ze bij zorg en ondersteuning nauwelijks veranderen.

Personele uitgaven per verleende dienst
In alle voorzieningen zijn er loonkostenstijgingen. Zoals eerder gemeld heeft dit vooral te
maken met verschuivingen naar hoger opgeleid of hoger ingeschaald personeel (de inci-
dentele loonkosten nemen toe). De stijging van de reële cao-lonen verklaart ongeveer een
derde deel van de loonkostenstijging. Bij de sectoren zorg en ondersteuning, onderwijs, en
veiligheid en justitie nemen de incidentele loonkosten meer dan gemiddeld toe.
Hoewel gemiddeld over alle voorzieningen de arbeidsproductiviteit niet sterk verandert, zijn
er bij sommige sectoren wel grote veranderingen. Zo neemt de gemeten dienstverlening in
de sector veiligheid en justitie af, terwijl het aantal arbeidsjaren blijft toenemen. Dit komt
doordat extra inspanningen voor preventie van bijvoorbeeld de politie leiden tot een
lagere criminaliteit en dus een lagere gemeten ‘dienstverlening’ (de zogenoemde veilig-
heidsparadox). Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de brandweer. In de sector
sociale zekerheid wordt steeds meer geautomatiseerd en verloopt de dienstverlening
steeds vaker via internet, zodat er minder personeel hoeft te worden ingezet, terwijl de
dienstverlening stijgt. Bij zorg en ondersteuning wordt steeds meer personeel ingezet,
maar neemt de dienstverlening nog sneller toe. In beide sectoren neemt de arbeidsproduc-
tiviteit dus toe. Overigens dempt een stijgende arbeidsproductiviteit weliswaar de uit-
gaven, maar staat niet op voorhand vast dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil
blijft.

Niet-personele uitgaven per verleende dienst
Doordat de niet-personele uitgaven een minder groot deel van het totaal uitmaken dan de
personele uitgaven, is de invloed van veranderingen hierin minder groot. Uitzondering zijn
de stijgingen in de niet-personele uitgaven per verleende dienst bij de sector veiligheid en
justitie. Dit komt bijvoorbeeld door de inzet van meer ict bij de politie en door overcapaci-
teit bij penitentiaire inrichtingen. Bij de sector sociale zekerheid nemen de niet-personele
uitgaven per verleende dienst (d.w.z. per uitkering) juist af, waarschijnlijk door
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verdergaande automatisering, waardoor er niet alleen minder personeel, maar ook bij-
voorbeeld minder huisvesting nodig is.

Maatschappelijke ontwikkelingen en de publieke sector

De maatschappij is voortdurend in beweging: de bevolking vergrijst en wordt steeds wel-
varender, sociale structuren veranderen en er worden steeds vaker nieuwe digitale technie-
ken ingezet. Ook wordt meer ingezet op de eigen kracht, en de benodigde vaardigheden
om in de maatschappij te participeren veranderen. De manier waarop burgers met deze
veranderingen omgaan, is van invloed voor de kwaliteit van leven van burgers. De voorzie-
ningen die in de publieke sector worden aangeboden, zijn echter ook van belang. Uit de
resultaten van deze studie zijn een aantal bredere conclusies te trekken over de invloed van
verschillende maatschappelijke ontwikkelingen op de veranderingen in de publieke voor-
zieningen.

Demografische ontwikkelingen
Nederland kent een groeiende, ontgroenende en vergrijzende bevolking. Hierdoor nemen
de doelgroepen van het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang af, terwijl de doel-
groepen van verpleging en verzorging en de sociale verzekeringen (in dit geval aow-
ontvangers) juist toenemen (demografische groei). Ook de sector veiligheid en justitie
heeft te maken met de demografische veranderingen: de criminaliteit neemt mede af
doordat het aantal jonge mannen afneemt (zie Veiligheid en justitie).
Er vinden dus verschuivingen plaats tussen de verschillende voorzieningen en sectoren.
Overheden en aanbieders van voorzieningen proberen tijdig in te spelen op demografische
veranderingen. Leegstaande scholen, lange wachtlijsten in tehuizen of sterk oplopende uit-
gaven kunnen anders het gevolg zijn. Na de recente Hervorming Langdurige Zorg, bijvoor-
beeld, richt de sector zorg en ondersteuning zich op langer in de eigen omgeving wonen en
meer hulp vanuit het eigen netwerk (tk 2012/2013).

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen die per sector kunnen verschillen. Zo
nemen de mogelijkheden voor behandeling in ziekenhuizen toe, waardoor de dienst-
verlening toeneemt evenals de uitgaven. In andere zorgvoorzieningen ligt dat anders.
Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen hebben vaak moeite met de verder-
gaande digitalisering van de maatschappij: de maatschappij wordt complexer. Mensen die
moeite hebben met digitale middelen kunnen vastlopen in aanvraagprocedures voor
dagelijkse zaken zoals een woning huren, een ov-chipkaart aanvragen of bankzaken afhan-
delen. Hierdoor hebben zij meer hulp nodig dan in het verleden. Aan de andere kant kun-
nen digitale hulpmiddelen en andere technologische vernieuwingen (bv. apps, alarm-
installaties, robots) juist behulpzaam zijn bij het leveren van zorg. Dit kan de publieke hulp
en ondersteuning, maar ook de mantelzorg ontlasten. Vooralsnog lijkt de stijgende hulp-
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vraag doorslaggevend: de dienstverlening en de bijbehorende uitgaven nemen toe in deze
sectoren.

Ook bij de sociale verzekeringen en de Belastingdienst speelt technologie een belangrijke
rol: een deel van de werkzaamheden is geautomatiseerd. Aanvragen voor uitkeringen en
belastingaanslagen wordt digitaal afgehandeld. Dit levert een besparing op de personele
inzet.

Economische ontwikkelingen
In tijden van economische neergang wordt in de marktsector flink bezuinigd: de vraag naar
producten neemt af, wat leidt tot minder productie en lagere uitgaven per product. Ook in
de publieke sector wordt dan geprobeerd de uitgaven in de hand te houden, door per ver-
leende dienst minder uit te geven (zie De publieke sector). De dienstverlening in de
publieke sector groeit echter vaak door. En soms, zoals in de sector sociale zekerheid,
groeit de dienstverlening juist sneller in economisch slechte tijden, bijvoorbeeld doordat er
meer werkloosheid is en er dus meer uitkeringen verstrekt moeten worden. Bij de sector
veiligheid en justitie spelen verschillende economische gevolgen: een goed draaiende eco-
nomie zou gerelateerd zijn aan minder criminaliteit, minder faillissementen, maar ook aan
meer zakelijke transacties en geschillen. De invloed van economische ontwikkelingen op de
uitgaven van deze sector is daarmee lastig vast te stellen. Bij het hoger onderwijs en de
kinderopvang is er wel een duidelijke wisselwerking met de economische groei. Zo kan een
gemiddeld hoger opleidingsniveau betere economische vooruitzichten bieden, maar kan
andersom langer doorleren aantrekkelijk zijn wanneer er weinig banen zijn. En kinder-
opvang geeft ouders de mogelijkheid om beiden een baan te hebben of meer uren te wer-
ken, wat de economische groei bevordert.

Veranderingen in de sociale structuur
Met de opkomst van de participatiemaatschappij wordt een omslag gemaakt van de
‘haves’ en ‘havenots’ naar de ‘cans’ en ‘cannots’. De maatschappij wordt ingewikkelder,
door bijvoorbeeld digitalisering, veranderingen op de arbeidsmarkt (automatisering), de
grootschaligheid van het onderwijs, enzovoort (zie bv. Woittiez et al. 2018). Er wordt veel
eigen kracht van mensen en hun netwerk gevraagd; denk bijvoorbeeld aan de decentralisa-
ties in het sociaal domein. Zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij vereisen
vaardigheden waarover niet iedereen beschikt. Daardoor kan het beroep op publieke voor-
zieningen toenemen. De recente decentralisaties in het sociaal domein proberen deze
groei af te remmen, via zorg op maat en tijdig ingrijpen.

Kwaliteit van de dienstverlening
In dit onderzoek is de dienstverlening in de publieke sector gemeten aan de hand van goed
te kwantificeren eenheden: bijvoorbeeld het aantal opnamen in de ziekenhuizen, leerlin-
gen in het onderwijs en verstrekte uitkeringen. Waar mogelijk is rekening gehouden met
verschillen tussen de vormen van dienstverlening: leerlingen in het speciaal onderwijs ver-
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gen extra aandacht, en ingewikkelde rechtszaken kennen een grotere werklast. Hiervoor
wordt in de berekening van veranderingen in de dienstverlening gecorrigeerd. Maar er zijn
ook minder goed meetbare aspecten aan de dienstverlening: een ziekenhuisbehandeling is
tegenwoordig misschien niet helemaal vergelijkbaar met een behandeling van tien jaar
geleden, en het onderwijs levert wellicht een andere bijdrage aan de ontwikkeling van
scholieren dan vroeger. Ook is niet op voorhand duidelijk wat de kwaliteitsgevolgen zijn in
de sociale zekerheid wanneer persoonlijk contact wordt vervangen door internet. Zo sug-
gereren recente berichten dat er minder controles zijn uitgevoerd op het recht op ww-uit-
keringen. In de sector zorg en ondersteuning zou de werkdruk toenemen; het personeel
heeft daardoor steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht. Dit soort veranderingen lijkt
echter weinig invloed te hebben op de waardering van de kwaliteit van de dienstverlening
door burgers in het algemeen, en gebruikers van voorzieningen in het bijzonder (zie bv.
Eggink et al. 2013).
Veranderingen in de kwaliteit kunnen meestal niet worden gekwantificeerd en daardoor
kunnen ze niet worden opgenomen in de hier gehanteerde maten voor de dienstverlening.
Veranderingen in de uitgaven of personeelsinzet per geleverde dienst kunnen gevolgen
hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Ook is de kwaliteit van het personeels-
bestand van belang voor de duiding van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

Invloed van beleid vaak via dienstverlening

De mate waarin de uitgaven van publieke voorzieningen groeien of krimpen, is vaak het
gevolg van politieke keuzes en beleidsingrepen. De publieke sector is uiteraard gevoeliger
voor overheidsbeleid dan de marktsector. Het rijk is immers de grootste financier van de
publieke voorzieningen (voor de 27 voorzieningen gemiddeld 61%) en er is uitgebreide
wetgeving voor de uitvoering van de publieke taken. Zo worden voor sommige voorzienin-
gen waar de overheid veel belang aan hecht – zoals het onderwijs – steevast extra midde-
len vrijgemaakt. Beleid heeft ook via eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening invloed
op de uitgaven van de publieke sector. Denk bijvoorbeeld aan meer leid(st)ers per kind in
de kinderopvang, meer eenpersoonskamers in de zorginstellingen en meer politie op
straat.
Decentralisaties, zoals die in het sociaal domein, verleggen de verantwoordelijkheid van de
dienstverlening naar de gemeenten, soms met bezuinigingsopdrachten. Dit zal gevolgen
hebben voor de omvang en de uitgaven van de dienstverlening. Ook hebben bijvoorbeeld
de strengere eisen voor het verkrijgen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering een dem-
pend effect op het aantal uitkeringsontvangers.
Bezuinigingen hebben hun weerslag op de uitgaven, maar niet altijd via de dienstverlening.
Zo remde de bevriezing van de ambtenarensalarissen in 2010 de groei van de personele
uitgaven in het onderwijs, en beperkte de bezuinigingstaakstelling bij het openbaar minis-
terie (om) in 2013 de uitgavengroei. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de
dienstverlening. De rijksoverheid heeft tussen 2011 en 2016 ruim 500 maatregelen aange-
kondigd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Hoewel de (financiële) gevolgen
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volgens Algemene Rekenkamer (2016) niet goed in beeld zijn, zal dit toch zijn weerslag
hebben gehad op de publieke sector.

Uitgaven publieke sector groeien gestaag

Ook over langere perioden gezien nemen de uitgaven aan de publieke sector toe (zie bv.
Kuhry en Pommer 2006; Kuhry en Van der Torre 2002). Maar er zijn grote verschillen tussen
de voorzieningen onderling. Dit rapport laat die diversiteit zien door zoveel mogelijk op
dezelfde manier naar verschillende voorzieningen te kijken. Uitgaven stijgen soms in
samenhang met demografische processen (vergrijzing, ontgroening), (gewenste of onge-
wenste) veranderingen in deelname, en door veranderingen in de uitgaven per verleende
dienst. De mate waarin deze factoren veranderen, verschilt dan ook sterk tussen de voor-
zieningen.
De uitgaven per verleende dienst (of product) in de publieke sector stijgen sneller dan in de
marktsector.4 Dit verschil heeft te maken met de sterker stijgende loonkosten per uur (ver-
schuivingen tussen personeelstypen, of marktomstandigheden) en een achterblijvende
arbeidsproductiviteit (arbeidsintensieve voorzieningen; zie Baumol 1993). We merken hier
op dat dit weliswaar voor de publieke sector als geheel geldt, maar niet voor elke publieke
voorziening afzonderlijk. Zo neemt de arbeidsproductiviteit in de sector sociale zekerheid
wel flink toe in de onderzochte periode. Per saldo stijgen de uitgaven in de publieke sector
duidelijk sneller dan die in de marktsector, maar er is een flinke spreiding tussen de ver-
schillende publieke voorzieningen.

Noten

1 In de hoofdstukken over de sectoren en de voorzieningen worden de gemaakte keuzes toegelicht.
2 De marktsector wordt hier gedefinieerd als de totale economie behalve de sectoren R tot en met U vol-

gens de sbi 2008-indeling (cbs 2018b). Het betreft de publieke sectoren ‘openbaar bestuur en over-
heidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen’ (O), ‘onderwijs’ (P), ‘gezondheids- en welzijnszorg’
(Q), ‘cultuur, sport en recreatie’ (R) en ‘overige dienstverlening’ (S). Vanwege ontbreken van voldoende
detailgegevens zijn hier ook `huishoudens als werkgever’ en (T) en extraterritoriale organisaties en
lichamen (U) bij de publieke sector meegenomen.

3 Zoals eerder gemeld speelt bij sommige voorzieningen het uitbesteden van werk ook een rol; dit uit
zich in een verschuiving van personele uitgaven naar niet-personele uitgaven.

4 De marktsector wordt hier gedefinieerd als de totale economie behalve de sectoren R tot en met U vol-
gens de sbi 2008-indeling (cbs 2018b). Het betreft de publieke sectoren ‘openbaar bestuur en over-
heidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen’ (O), ‘onderwijs’ (P), ‘gezondheids- en welzijns-
zorg’ (Q), ‘cultuur, sport en recreatie’ (R) en ‘overige dienstverlening’ (S). Vanwege ontbreken van vol-
doende detailgegevens zijn hier ook ‘huishoudens als werkgever’ en (T) en extraterritoriale organisaties
en lichamen (U) bij de publieke sector meegenomen.
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Opzet en aanpak

Ontwikkelingen uitgaven en dienstverlening publieke diensten

Publieke voorzieningen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid, vormen de kern van de
verzorgingsstaat. Ook financieel gezien heeft de publieke sector een belangrijke plaats in
de Nederlandse economie. De publieke sector beslaat ongeveer een kwart van de Neder-
landse economie en een derde deel van de arbeidsjaren (cbs 2017; 2018a).1 Het is daarom
van belang om te weten waar deze middelen aan besteed worden en hoe dit in de loop van
de tijd verandert. Nog belangrijker is inzicht in de veranderingen in de relatie tussen uitga-
ven en dienstverlening, en de sturende factoren daarvan. Worden de ontwikkelingen
vooral gedreven door prijsveranderingen, door demografische ontwikkelingen of door ver-
anderingen in de arbeidsproductiviteit?
In deze publicatie brengen we de (achtergronden van) de ontwikkelingen van verschillende
voorzieningen in beeld, en we proberen voor deze veranderingen verklaringen te vinden in
het gevoerde beleid en in maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat ook een
beeld van de wijze waarop het beleid invloed heeft op de uitgaven per sector.

In dit rapport beantwoorden we de volgende onderzoeksvraag: Hoe veranderen de uitgaven
aan de publieke voorzieningen en wat zijn de achtergronden van die veranderingen?

We laten zien hoe de uitgaven aan en de dienstverlening van de publieke sector zich tussen
1998 en 2015 hebben ontwikkeld. Meer recente gegevens zijn slechts voor een zeer beperkt
deel van de publieke sector beschikbaar. Dit betekent dat de meest recente ontwikkelingen
en beleidswijzigingen, zoals de decentralisaties in het sociaal domein, niet in beeld kunnen
worden gebracht. Met dit onderzoek borduren we voort op de reeks eerdere rapportages
over de gehele publieke sector (zie o.a. Kuhry en Van der Torre 2002; Pommer en Eggink
2010), en de meer gedetailleerde studies van een aantal deelsectoren (Herweijer et al. 2014;
Kuhry en De Kam 2012). Voor deze publicatie maken we gebruik van de gegevens die bijeen
zijn gebracht in het scp gegevensbestand Database publieke sector (dps).

Wat verstaan we onder de publieke sector?

In deze publicatie beschrijven we een breed scala aan voorzieningen. We bestuderen dien-
sten die direct en individueel door burgers worden gebruikt of afgenomen. Sectoren zoals
defensie vallen dus buiten het bestek van dit onderzoek. Ook moeten we ons beperken tot
voorzieningen waarvoor informatie over uitgaven, personele inzet en dienstverlening vol-
doende beschikbaar zijn. Daardoor blijven – in tegenstelling tot eerdere onderzoeken – ook
bijvoorbeeld openbare gezondheidszorg, immigratiediensten, openbaar vervoer en
podiumkunsten buiten beschouwing. We richten ons op 27 verschillende voorzieningen uit
de volgende zes sectoren (zie verder Sectoren en voorzieningen).

2 3 o p z e t  e n  a a n p a k



– curatieve zorg
– (langdurige) zorg en ondersteuning
– onderwijs
– veiligheid en justitie
– uitvoering sociale zekerheid
– overige voorzieningen (musea, landelijke publieke omroep, sportaccommodaties, de

Belastingdienst, kinderopvang)

In totaal beslaan in 2015 de 27 publieke voorzieningen die we bestuderen 123 miljard euro.
Dit betreft alle uitgaven, onafhankelijk van hoe deze zijn gefinancierd (bv. via de overheid,
eigen bijdragen van burgers, of bijdragen van derden). Net zoals eerdere studies (bv. Kuhry
en De Kam 2012; Kuhry en Van der Torre 2002; Pommer en Eggink 2010) houden we geen
rekening met inkomensoverdrachten zoals uitkeringen bij de sociale zekerheid en geïnde
belastingen bij de Belastingdienst. De werkzaamheden van de voorzieningen veranderen
immers niet wanneer het niveau van de overdrachten verandert.
De sector curatieve zorg neemt met bijna 40 miljoen euro 32% van de onderzochte uitga-
ven in beslag (zie figuur 1). De sectoren onderwijs en langdurige zorg volgen met respectie-
velijk 33 miljard euro en 27 miljard euro (resp. 27% en 22% van de totale uitgaven). Veilig-
heid en justitie, sociale zekerheid en de overige sectoren nemen elk tussen de 3 miljard
euro en 11 miljard euro in beslag (2% tot 9% van de onderzochte voorzieningen). Dit betreft
alle uitgaven van de onderzochte voorzieningen, ongeacht de financieringsbron (zie
Gegevens en berekeningen).

Figuur 1
Verdeling van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen, per onderzochte sector, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)
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Aanpak

Achtergronden van de uitgavenontwikkeling
Dit onderzoek blikt terug op de uitgavenontwikkeling van publieke voorzieningen in de
periode 1998 tot en met 2015. Het vergelijken van uitgaven tussen voorzieningen op een
moment in de tijd is niet zinvol, doordat de voorzieningen uiteenlopende diensten aanbie-
den. De dienstverlening van huisartsen is bijvoorbeeld niet direct te vergelijken met de
dienstverlening van scholen of van ziekenhuizen. De ontwikkelingen in de tijd leveren
echter wel zinvolle informatie over verschillen tussen voorzieningen. Zo kunnen we de ver-
anderingen in de omvang van de dienstverlening (in de literatuur ook wel ‘gebruik’ of ‘pro-
ductie’ genoemd) of de uitgaven per verleende dienst vergelijken tussen huisartsen, scho-
len en ziekenhuizen. Dit is immers in groeicijfers uit te drukken, onafhankelijk van de wijze
waarop de dienstverlening wordt gemeten in de verschillende voorzieningen. Daarom rich-
ten we ons hier vooral op ontwikkelingen in de publieke sector, in plaats van op een
beschrijving van de stand van zaken.
We gaan uit van de reële uitgavenontwikkelingen – ofwel de nominale uitgavenontwikke-
lingen gecorrigeerd voor inflatie (in prijzen van 2015). Hierdoor worden de veranderingen in
het algehele prijspeil uit de analyse gefilterd.2 Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van
de verschillende achtergrondfactoren van de uitgavenontwikkeling.

Figuur 2
Schematische weergave van de achterliggende componenten van de uitgavenontwikkelinga

a De donkerblauwe vakjes zijn de factoren die in de analyses de belangrijkste rol spelen.

Bron: Pommer en Eggink (2010), scp-bewerking

De ontwikkeling van de reële uitgaven wordt bepaald door veranderingen in de dienst-
verlening en in de uitgaven per verleende dienst. Op hun beurt worden de ontwikkelingen
in de dienstverlening gestuurd door ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de
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doelgroep van de dienstverlening (demografie), en door ontwikkelingen in de dienst-
verlening per demografische groep (deelname). De ontwikkeling in de deelname geeft aan
hoe de dienstverlening zou veranderen als er geen demografische ontwikkelingen plaats-
vinden. Denk bijvoorbeeld aan het hoger onderwijs, waaraan een steeds groter deel van de
jongeren deelneemt (zie Onderwijs). Hoewel ook de kwaliteit van de dienstverlening kan
worden gezien als een onderdeel van de dienstverlening, wordt deze factor niet expliciet in
de analyse opgenomen, omdat hierover onvoldoende kwantitatieve informatie beschik-
baar is. Zie verder Gegevens en berekeningen voor de meting van de dienstverlening.
De ontwikkeling van de uitgaven per verleende dienst is het totaal van de ontwikkelingen
van de personele en de niet-personele uitgaven per verleende dienst. De niet-personele
uitgaven omvatten zowel verbruiksmiddelen als vaste middelen (zoals gebouwen en
inventaris). De ontwikkeling van de personeelsuitgaven3 per verleende dienst bestaat uit
de loonkostenontwikkeling en de ontwikkeling van de personele inzet per verleende
dienst. In de economische theorie wordt meestal gesproken over de arbeidsproductiviteit,
ofwel de inverse van de personele inzet per verleende dienst.

Gegevens en berekeningen
Zoals eerder aangegeven, gaat dit onderzoek over ontwikkelingen op landelijk niveau. De
verschillende grootheden uit figuur 2 moeten dus worden gevuld met landelijke gegevens
voor verschillende jaren. Hiervoor worden openbaar beschikbare gegevens gebruikt. Vaak
zijn die gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs StatLine), maar
ook uit jaarverslagen (bv. Belastingdienst) of van websites (bv. de Vereniging van universi-
teiten (vsnu)). In een enkel geval is gebruikgemaakt van niet-openbare gegevens, zoals bij
de rechtspraak. In Indicatoren en bronnen zijn per voorziening de bronnen van de gege-
vens opgenomen. Deze gegevens tezamen vormen zogenoemde Database Publieke Sector
(dps) van het scp. Sommige gegevens zijn beschikbaar per voorziening (bv. uitgaven,
dienstverlening), andere alleen per sector (bv. cao-lonen) of worden gemeten op het
niveau van de hele economie (bv. inflatie).
We meten de volgende grootheden:

gegevens per voorziening per jaar:
– nominale totale uitgaven
– nominale personele uitgaven
– nominale niet-personele uitgaven
– dienstverlening
– inzet van personeel (arbeidsjaren)

gegevens per sector per jaar (onderwijs, zorg, civiele overheid, overig):
– contractuele arbeidsduur (voor adv-correctie)
– cao-lonen per uur

algemene gegevens per jaar:
– prijsindex bbp (inflatie)
– bevolking per leeftijdsklasse
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gegevens per voorziening op één tijdstip:
– dienstverlening per leeftijdsklasse

In het navolgende bespreken we hoe we op basis van de zojuist genoemde gegevens de
componenten uit figuur 2 berekenen.

Totale uitgaven: nominaal en reëel
In de beschikbare gegevens worden uitgaven nominaal weergegeven. Het hanteren van
nominale uitgaven in de analyses heeft echter een nadeel: in de periode van 1998 tot en
met 2015 wordt 35% van de nominale uitgavengroei veroorzaakt door inflatie. Verschillen
in de ontwikkelingen van uitgaven tussen voorzieningen zijn daardoor minder goed zicht-
baar. Daarom corrigeren we alle uitgaven voor inflatie (ontwikkeling van de prijsindex van
het bbp (cbs 2018b)). De resulterende reële uitgaven drukken we uit in prijzen van 2015.
Het gaat in dit rapport om alle uitgaven aan voorzieningen, ongeacht hoe deze zijn gefi-
nancierd. Voor een groot deel komt de financiering van de (rijks)overheid (60% in 2015).4

Naast de overheidsmiddelen zijn er ook betalingen van gebruikers van diensten (zoals
eigen bijdragen of eigen risico (10%), en betalingen die via de zorgverzekeringen
lopen (27%)) en betalingen van derden zoals bedrijven (3% in 2015). Deze laatste vorm van
financiering speelt vooral bij het (wetenschappelijk) onderwijs en de kinderopvang.
De verschillen tussen de voorzieningen zijn groot. Politie, uitvoering sociale zekerheid en
de Belastingdienst worden bijvoorbeeld geheel door de (rijks)overheid gefinancierd, maar
geneesmiddelenverstrekking en musea worden voor meer dan een derde deel gefinancierd
door gebruikers. Verschuivingen tussen financieringsbronnen, zoals (de)centralisaties en
veranderingen in de eigen bijdragen, kunnen leiden tot veranderingen in de dienst-
verlening. Zo heeft de verhoging van de eigen bijdragen in de thuiszorg in 2004 geleid tot
een daling van het aantal gebruikers (Vernhout et al. 2004, zie ook Zorg en ondersteuning).

Dienstverlening
In dit onderzoek geven we de ontwikkeling van de dienstverlening in één maat weer. In de
marktsector kan de dienstverlening worden uitgedrukt in termen van marktwaarde. In de
publieke sector ligt dat veel minder voor de hand: (markt)prijzen voor deze dienstverlening
ontbreken (zie bv. Kuhry en Van der Torre 2002; Pommer et al. 2015).
We gaan daarom bij het meten van de dienstverlening van publieke dienstverlening zoveel
mogelijk uit van fysieke eenheden. Veel sectoren leveren echter verschillende soorten dien-
sten, elk met hun eigen kosten. Zo behandelt een ziekenhuis patiënten met verschillende
diagnoses en is er onderwijs in verschillende soorten en op verschillende niveaus. Door
alleen het aantal patiënten of leerlingen te tellen, wordt geen rekening gehouden met de
heterogeniteit in vormen van dienstverlening. Bij andere voorzieningen zijn de verleende
diensten geheel onvergelijkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het wetenschappelijk onderwijs,
waar studentenaantallen niet zomaar bij aantallen publicaties kunnen worden opgeteld.
Om toch tot één indicator voor de dienstverlening te komen, wegen we de verschillende
indicatoren. In plaats van de (onbekende) marktprijs van de diensten gebruiken we de
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gemiddelde uitgaven per verleende dienst – ofwel de kostprijs – als gewicht. Bij sommige
voorzieningen vallen we terug op bijvoorbeeld werklast (personele inzet) per verleende
dienst of de marginale kosten (extra uitgaven voor het verlenen van een extra dienst). De
gewichten verschillen tussen de typen dienstverlening per voorziening, maar zijn wel voor
de gehele periode gelijk.5 Op deze wijze kan de dienstverlening binnen voorzieningen,
maar ook van combinaties van voorzieningen bij elkaar worden opgeteld tot één maat
voor de dienstverlening.
Om een goed beeld van de dienstverlening te kunnen geven, zouden idealiter de kwaliteit
van de verleende diensten en de veranderingen daarin over de tijd verdisconteerd moeten
zijn in de maat voor de dienstverlening. Kwaliteit van publieke dienstverlening is een com-
plex begrip, met verschillende dimensies (zie bv. Donabedian 2005; Eggink et al. 2013;
Grönroos 1998; Parasuraman et al. 1984; Pommer et al. 2008). Het kwantificeren van de
kwaliteit van dienstverlening is daardoor lastig, zeker wanneer er vergelijkingen tussen
sectoren en over de tijd moeten worden gemaakt. Gegevens hierover ontbreken dan ook.
Daarom wordt in de analyse geen rekening gehouden met verschillen en veranderingen in
de kwaliteit van de dienstverlening. Dit moet bij het interpreteren van de resultaten in
gedachten worden gehouden.

Dienstverlening: demografie en deelname
De groei van de dienstverlening wordt ontbonden in een demografische component en
een deelnamecomponent. De demografische component meet de verandering in de
dienstverlening door veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking,
bijvoorbeeld de vergrijzing die het zorggebruik opstuwt. We gaan in de berekeningen uit
van de dienstverlening per hoofd van de bevolking in verschillende leeftijdsklassen op één
moment in de tijd. De demografische component wordt dan berekend door deze dienst-
verlening per hoofd te combineren met veranderingen in de bevolkingsomvang per leef-
tijdsklasse. De verhouding tussen de gemeten ontwikkeling van de dienstverlening en de
demografische component weerspiegelt de veranderingen in de dienstverlening per leef-
tijdsgroep, ofwel de deelname. De deelname kan veranderen door bijvoorbeeld verande-
ringen in beleid of voorkeuren van gebruikers. Voorbeelden daarvan zijn scholieren die lan-
ger doorleren en meer kinderen in de kinderopvang. Ook kunnen technologische ontwik-
kelingen de omvang van de dienstverlening opstuwen, zoals bij de medische zorg waar
meer behandelmogelijkheden ontstaan.

Uitgaven per verleende dienst
In deze studie staan de uitgavenontwikkelingen centraal. We presenteren daarom de uit-
gavengevolgen van veranderingen in de verschillende factoren per verleende dienst. De
uitgaven per verleende dienst worden berekend door de uitgaven te delen door de dienst-
verlening.
Uitgaven worden in de literatuur meestal onderscheiden in drie groepen: personeel, mate-
riaal (verbruiksmiddelen) en kapitaal (vaste middelen) (Blank 2010; Fried et al. 2008). In de
praktijk is het onderscheid tussen uitgaven aan kapitaal en aan materiaal op basis van de
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beschikbare gegevens lastig te maken op het landelijke niveau van onze analyses. Daarom
onderscheiden we alleen uitgaven aan personele en niet-personele uitgaven. Personele
uitgaven en niet-personele uitgaven dragen beide bij aan de ontwikkeling van de totale
uitgaven per verleende dienst. In de onderzochte voorzieningen tezamen beslaan de niet-
personele uitgaven ongeveer 31% van de totale uitgaven (zie De publieke sector). Dit bete-
kent dat een toename van de niet-personele uitgaven per verleende dienst met 1% niet
leidt tot een stijging van de totale uitgaven met 1%, maar met 0,31%. Bij de presentatie van
de resultaten houden we hier rekening mee.

Personele uitgaven per verleende dienst
Onder de uitgaven aan personeel vallen alle personele uitgaven, ook bijvoorbeeld opleidings-
kosten en de werkgeverslasten. We onderscheiden de inzet van personeel (arbeidsjaren)
per verleende dienst en de personele uitgaven per arbeidsjaar (loonkosten). Uitbesteed
werk – vaak catering of schoonmaak – wordt meestal niet als personele uitgaven in de
boeken opgenomen, maar als niet-personele uitgaven. De inhuur van bijvoorbeeld uit-
zendkrachten wordt wel bij personele inzet en personele uitgaven meegenomen.

Personeel per verleende dienst
De inzet van personeel wordt gemeten in het aantal arbeidsjaren ofwel voltijdsequivalenten.
Aangezien de lengte van de werkweek niet in alle jaren hetzelfde is, corrigeren we het aan-
tal arbeidsjaren voor veranderingen in de arbeidsduur, zodat een arbeidsjaar op elk tijdstip
evenveel arbeidsuren inhoudt (adv-correctie). De personele inzet per verleende dienst ver-
krijgen we door het aantal arbeidsjaren te delen door de omvang van de dienstverlening.
Dit is de inverse van de gebruikelijke maat voor de arbeidsproductiviteit (zie bv. Blank 2010;
Fried et al. 2008). Om de uitgavengevolgen van veranderingen in de personele inzet per
verleende dienst te verkrijgen, wegen we dit met het aandeel personele uitgaven in de
totale uitgaven (in 2015 was dat gemiddeld 69% van de totale uitgaven); de veranderingen
in de personele inzet hebben natuurlijk geen direct effect op de niet-personele uitgaven
per verleende dienst.
De contractuele arbeidsduur is alleen op het niveau van sectoren bekend; dit kan leiden tot
kleine afwijkingen binnen de sectoren.6

Reële loonkosten per uur
De reële loonkosten per uur worden berekend door de reële personele uitgaven te delen door
het aantal arbeidsuren (gecorrigeerd voor adv). De veranderingen in deze loonkosten per
uur hangen af van de reële cao-loonontwikkelingen en incidentele loonkostenontwikkel-
ingen. Beide begrippen worden hierna nader toegelicht.
Het cao-loon betreft het brutoloon, inclusief bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde
toeslagen en bijzondere beloningen.7 Dit geeft een indicatie van de lonen die het personeel
daadwerkelijk ontvangt. Voor veel sectoren worden de ontwikkelingen van de cao-lonen
door het cbs geregistreerd.8 De cao-lonen binnen sectoren (zoals de verschillende onder-
wijsvormen) kunnen echter verschillen tussen de onderliggende voorzieningen (bv. primair
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en voortgezet onderwijs). Deze gegevens zijn echter niet voldoende beschikbaar, zodat we
terugvallen op de cao-lonen per sector.
De incidentele loonkostenontwikkelingen weerspiegelen de veranderingen in de loonkosten per
uur die niet aan de cao-loonontwikkeling toe te schrijven zijn. We berekenen deze inciden-
tele component per voorziening door de totale (reële) loonkostenontwikkeling te delen
door de cao-loonontwikkeling. De incidentele looncomponent kan veranderen door
andere inschaling van bestaand personeel, maar ook door verschuivingen tussen hoger of
lager gekwalificeerd personeel. Zo kan nieuw, hoger ingeschaald personeel worden inge-
zet, of kan zittend personeel naar een hogere schaal gaan. Een verschuiving naar hoger
gekwalificeerd personeel kan leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienst-
verlening, maar dat is niet vanzelfsprekend. Een grote incidentele loonontwikkeling kan
dan ook niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een toename van de kwaliteit. Zo
komen ook bijvoorbeeld veranderingen in de werkgeverslasten in de incidentele loonont-
wikkeling tot uitdrukking. Doordat informatie over de cao-loonontwikkeling alleen op
sectorniveau beschikbaar is, kunnen de berekende incidentele loonontwikkelingen afwij-
ken van de werkelijke veranderingen binnen de voorzieningen. Voor sectoren als geheel
zullen deze afwijkingen echter wegvallen.
Evenals bij de inzet van personeel per verleende dienst worden de uitgavengevolgen van
een verandering in de loonkosten per uur gemeten door te wegen met het aandeel van de
personele uitgaven in de totale uitgaven; de veranderingen in loonkosten hebben immers
niet direct een effect op de niet-personele uitgaven per verleende dienst.

Niet-personele uitgaven per verleende dienst
De hoeveelheid van de inzet van niet-personele uitgaven (verbruiksmiddelen en kapitaal)
is lastig te meten in fysieke termen: het gaat om zeer heterogene middelen, die niet
zomaar onder één noemer te brengen zijn. Daarom bestuderen we alleen de totale reële
uitgaven aan deze niet-personele uitgaven. Een verder onderscheid van de uitgaven aan
deze middelen naar hoeveelheid en prijs wordt in de onderhavige analyse achterwege
gelaten. Evenals bij de personele uitgaven presenteren we de uitgavengevolgen van de ver-
anderingen in de niet-personele uitgaven. We wegen de ontwikkelingen daarom met het
aandeel niet-personele uitgaven in de totale uitgaven van de desbetreffende voorziening.

Groei-op-groei
In de beschrijvingen van de verschillende sectoren presenteren we de resultaten grafisch.
Daar worden voor de leesbaarheid groeicijfers opgeteld. Maar rekenkundig gezien moet de
groei van de verschillende factoren eigenlijk met elkaar vermenigvuldigd worden om de
totale uitgavengroei te vinden. Zo leidt een groei van 30% in de productieomvang
en 40% in de uitgaven per product niet tot een toename van 70% in de totale uitgaven,
maar van 82% (1,3 × 1,4 = 1,82). De afwijking tussen de presentatie in de figuren en de feite-
lijke cijfers wordt groter naarmate de groei van de afzonderlijke factoren groter is. Deze
afwijking is niet aan een van deze factoren toe te wijzen en wordt daarom als afzonderlijke
component in de figuren gepresenteerd. We noemen deze component ‘groei-op-groei’.
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Noten

1 Dit betreft de sectoren O tot en met U volgens de sbi-2008 indeling. Het betreft de publieke sectoren
‘openbaar bestuur en overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen’ (O), ‘onderwijs’ (P),
‘gezondheids- en welzijnszorg’ (Q), ‘cultuur, sport en recreatie’ (R) en ‘overige dienstverlening’ (S). Van-
wege ontbreken van voldoende detailgegevens zijn hier ook ‘huishoudens als werkgever’ en (T) en
Extraterritoriale organisaties en lichamen (U) meegenomen. De totale overheidsuitgaven zijn veel gro-
ter doordat ongeveer 50% van de uitgaven betrekking hebben op uitkeringen en subsidies (cbs 2018b).
Deze spelen in dit onderzoek geen rol.

2 Hiervoor gebruiken we de prijsindex van het bruto binnenlands product (bbp) (zie cbs 2018b).
3 In de personeelsuitgaven zijn alle uitgaven voor de werkgever meegenomen, dus ook bijvoorbeeld

opleidingsuitgaven en werkgeverslasten.
4 De bronnen van de informatie over de financiering van de verschillende sectoren zijn opgenomen in de

hoofdstukken in deze publicatie die in detail op de sectoren en voorzieningen ingaan.
5 Wanneer we schuivende gewichten zouden hanteren (die verschillen tussen de jaren), zou een verande-

ring in de kostprijs tot uitdrukking komen in een verandering in de dienstverlening, en niet – zoals
gewenst – in een verandering in de uitgaven per verleende dienst.

6 Het cbs registreert de contractuele arbeidsduur niet op het niveau van afzonderlijke voorzieningen,
maar alleen op een hoger aggregatieniveau. Voor dit onderzoek zijn de relevante sectoren: onderwijs,
zorg, civiele overheid en overig (cbs 2015).

7 Bijvoorbeeld vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen, tegemoetkoming in de ziekte-
kosten en de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.

8 Het cbs registreert ook de cao-lonen niet op het niveau van afzonderlijke voorzieningen. Voor dit
onderzoek zijn de relevante sectoren: onderwijs, zorg, civiele overheid en overig (cbs 2015).
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De publieke sector

– De reële uitgaven aan de publieke sector nemen tussen 1998 en 2015 toe met 66%. Dit
komt voor ongeveer de helft door een groei in de dienstverlening, en voor de andere
helft door stijgende uitgaven per geleverde dienst.

– De groei van de uitgaven in de marktsector ligt lager (24%) dan in de publieke sector,
terwijl de productie even snel toeneemt als in de publieke sector (30%).

– Vooral de personele uitgaven per geleverde dienst in de publieke sector nemen toe. De
niet-personele uitgaven per geleverde dienst veranderen veel minder.

– De verschillen tussen de sectoren zijn groot. De dienstverlening neemt vooral toe bij
de sector zorg (door vergrijzing en grotere deelname), maar neemt af bij veiligheid en
justitie (dalende criminaliteit) en enkele overige voorzieningen (bv. sport, door dalende
deelname).

– De arbeidsproductiviteit neemt toe bij de sectoren sociale zekerheid en zorg, maar
daalt sterk bij veiligheid en justitie.

– Beleid grijpt vaak in op de toegang tot de dienstverlening, maar ook door bijvoorbeeld
bezuinigingen op de uitgaven per geleverde dienst.

Kader 1 Kerncijfers publieke sector
Onder de publieke sector verstaan we in dit rapport voorzieningen uit de curatieve zorg, zorg en
ondersteuning, onderwijs, veiligheid en justitie, sociale zekerheid, en enkele overige voorzienin-
gen (musea, landelijke publieke omroep, sportaccommodaties, de Belastingdienst en kinderop-
vang). We gaan dus uit van een functionele definitie. Het betreft alleen de uitvoering van de ver-
schillende voorzieningen. Bij bijvoorbeeld de sector sociale zekerheid blijven de uitgekeerde
bedragen buiten beschouwing, net als de omvang van de geïnde belastingen en de uitgekeerde
toeslagen bij de Belastingdienst.
In 2015 beslaan de uitgaven aan de 27 onderzochte voorzieningen uit deze sectoren in totaal
123 miljard euro. Dat is bijna 18% van het bbp. Het personeel in deze voorzieningen is goed voor
bijna 1,3 miljoen arbeidsjaren.
In de sectoren worden verschillende maten voor de dienstverlening gehanteerd, gebaseerd op bij-
voorbeeld aantal leerlingen in het onderwijs, uitkeringen in de sociale zekerheid en geplaatste kin-
deren bij de kinderopvang. Zie verder de beschrijving van de sectoren.
 
Bron: scp (dps)

Omvang en samenstelling van de publieke sector
In dit rapport beschrijven we een breed scala aan voorzieningen uit de publieke sector. We
beperken ons tot dienstverlening die aan individuele burgers toe te rekenen is. Daarom
blijft bijvoorbeeld defensie buiten beschouwing. Noodgedwongen beperken we ons ook
tot voorzieningen waarover informatie over uitgaven, personele inzet en geleverde dien-
sten voldoende beschikbaar is. Hierdoor worden bijvoorbeeld openbare gezondheidszorg,
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immigratiediensten, openbaar vervoer en podiumkunsten niet meegenomen (zie
beschrijvingen van de sectoren voor meer informatie over de gemaakte keuzes). We rich-
ten ons op de volgende 27 voorzieningen uit zes sectoren (zie ook Sectoren en voorzien-
ingen):
– curatieve zorg: ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, geestelijke gezondheidszorg,

tandartsen en fysiotherapeuten
– (langdurige) zorg en ondersteuning: verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en

jeugdzorg
– onderwijs: primair, voortgezet, beroeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijs
– veiligheid: politie, openbaar ministerie, rechtspraak, penitentiaire inrichtingen, brand-

weer
– sociale zekerheid: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv), Sociale Ver-

zekeringsbank (svb) en sociale werkvoorziening
– overige voorzieningen: musea, publieke omroep, sportaccommodaties, de Belasting-

dienst en kinderopvang

In totaal wordt in 2015 aan de uitvoering van deze 27 publieke voorzieningen 123 miljard
euro uitgegeven, ofwel 18% van het bbp. Hierbij zijn alleen exploitatie-uitgaven meegeno-
men, dus uitgaven aan bijvoorbeeld de uitkeringen door de sociale zekerheid, de kosten
voor geneesmiddelen en de belastinginkomsten en -uitgaven zijn niet inbegrepen.1 De hier
bestudeerde uitgaven betreffen alle uitgaven, onafhankelijk van de financiering. De over-
heid financiert 60% van deze uitgaven (zie de Database publieke sector van het scp, dps).
De gebruikers leveren 7% via bijvoorbeeld eigen bijdragen in de zorg en collegegelden.
Daarnaast zijn er bijdragen via collectieve regelingen, zoals de Zorgverzekeringswet (24%)
en inkomsten van derden (bv. wetenschappelijk onderwijs (2%)). De overheid lijkt zich op
onderdelen terug te trekken: in 1998 lag de financiering iets meer bij de overheid (68%).
Vooral in de zorg trekt de overheid zich terug. Zo is het aandeel van de zorgverzekeringen
onder meer door de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) toegenomen van 21% in
1998 tot 28% in 2015. De eigen betalingen nemen relatief veel toe bij de curatieve zorg,
maar dalen juist bij de langdurige zorg (vooral na de Hervorming Langdurige Zorg in 2015).
Bij de andere voorzieningen blijft de overheidsbijdrage vaak een onverminderd groot deel
van de uitgaven dekken. Uitzonderingen zijn de musea en het wetenschappelijk onderwijs,
waar de overheidsfinanciering net zoals in de zorg daalt, en de kinderopvang, waar de
ouderbijdrage over de gehele periode gezien stijgt. Er is op sommige terreinen, zoals het
sociaal domein, ook sprake van decentralisaties. De gevolgen hiervan voor de financiering
zijn hier niet onderzocht.
De curatieve zorg neemt met bijna 40 miljard euro 32% van de onderzochte uitgaven in
beslag (zie figuur 1). De sectoren onderwijs en (langdurige) zorg en ondersteuning volgen
met respectievelijk 33 miljard euro en 27 miljard euro (resp. 27% en 22%). Veiligheid en
justitie, sociale zekerheid en de overige sectoren nemen tussen de 3 miljard euro en 11 mil-
jard euro in beslag (2% tot 9% van de uitgaven aan de onderzochte voorzieningen).
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Figuur 1
Verdeling van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen, per onderzochte sector, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Uitgaven publieke sector stijgen door toename dienstverlening en loonkosten

De reële uitgaven aan de 27 onderzochte voorzieningen in de publieke sector liggen in 2015
66% hoger dan in 1998.2 Deze groei is voor een deel toe te wijzen aan een groei in de
dienstverlening van de verschillende voorzieningen. De dienstverlening is samengesteld uit
een aantal uiteenlopende grootheden, zoals leerlingen in het onderwijs en opnamen in
ziekenhuizen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in werklast. De dienst-
verlening van de publieke sector als geheel neemt met 32% toe. Ongeveer de helft van de
uitgavenstijging van 66% is dus toe te rekenen aan een groeiende dienstverlening. De
andere helft van de uitgavenstijging wordt veroorzaakt door een toename van de uitgaven
per geleverde dienst. De inzet van personeel houdt gelijke tred met de dienstverlening (zie
figuur 2).
De marktsector3 vertoont andere ontwikkelingen. De reële uitgaven in die sector groeien
tussen 1998 en 2015 met 24%, dus minder snel dan in de publieke sector (zie figuur 2). Hier-
door neemt het aandeel van de uitgaven van publieke sector in de totale economie toe.4

De personele inzet blijft in de marktsector per saldo gelijk tussen 1998 en 2015. En dat alles
bij een productie (alternatieve term voor ‘dienstverlening’) die ongeveer even snel groeit
als de dienstverlening van de publieke sector. De arbeidsproductiviteit in de marktsector
neemt dus toe (toenemende productie bij gelijkblijvend aantal arbeidsjaren), maar veran-
dert in de publieke sector niet sterk (personeel groeit mee met de dienstverlening). Dit
spoort met de wet van Baumol, die stelt dat de groei van de arbeidsproductiviteit in
dienstverlenende sectoren achterblijft bij die in andere, commerciële sectoren (Baumol
1993). Dit komt doordat publieke voorzieningen vaak arbeidsintensief zijn en niet eenvou-
dig te automatiseren. Het aandeel personele uitgaven ligt dan ook in de publieke sector
met 68% veel hoger dan in de marktsector (48% (cbs 2017b)). Deze constateringen gelden
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weliswaar voor de publieke sector als geheel, maar er zijn ook publieke voorzieningen waar
de arbeidsproductiviteit toeneemt, zoals de sociale zekerheid (zie Sociale zekerheid).
In deze rapportage worden de achtergronden van deze ontwikkelingen in de publieke sec-
tor verder uiteengerafeld. Zie Opzet en aanpak voor een toelichting op de verschillende
factoren. Hiertoe worden de onderliggende sectoren en voorzieningen alle afzonderlijk
bekeken. De invloed van (overheids)beleid op de ontwikkelingen is groot. Daarom spelen
beleidsmaatregelen in de verschillende voorzieningen bij de bespreking van de resultaten
een belangrijke rol. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten voor de publieke
sector als geheel op een rij gezet.

Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de publieke sector en de marktsector, 1998-2015
(in indexcijfers, 1998 = 100)a, b

a De publieke sector betreft de 27 voorzieningen in deze studie. De dienstverlening van de publiek sector
is een gewogen index van de dienstverlening van de verschillende sectoren in deze studie, waarbij de
uitgaven per verleende dienst als gewichten dienen. In 1998 bedragen de reële uitgaven van de onder-
zochte voorzieningen 74 miljard euro (in prijzen van 2015). Dit is toegenomen tot 123 miljard euro in
2015. Het aantal arbeidsjaren is toegenomen van 1 miljoen in 1998 tot bijna 1,3 miljoen in 2015.

b De marktsector betreft hier de gehele economie, behalve de sectoren overheid en zorg (O-Q) en de sec-
tor cultuur, recreatie, overige diensten (R-U) volgens de sbi 2008-indeling (cbs 2018a). De dienst-
verlening van de marktsector is gedefinieerd als de bruto toegevoegde waarde bij vaste prijzen. De
reële uitgaven van de marktsector zijn toegenomen van bijna 278 miljard euro in 1998 (in prijzen van
2015) tot bijna 467 miljard euro in 2015. Het aantal arbeidsjaren in de marktsector ligt in 1998 en in 2015
rond de 3,9 miljoen.

Bron: scp (dps)
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Achtergronden van de uitgavengroei in de publieke sector

Groeiende dienstverlening
Een voor de hand liggende oorzaak van de uitgavenstijging van 66% in de publieke sector
is de toenemende dienstverlening. De bevolking groeit tussen 1998 en 2015 in totaal
met 8% (cbs 2017a). De doelgroepen van de verschillende voorzieningen groeien soms nog
sneller; denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing die het gebruik van zorgvoorzieningen
opstuwt.5 Hierdoor neemt de demografische component (gele staaf in figuur 3) sneller toe
dan de bevolkingsgroei. 6 De toename van de bevolking en de verandering in de samen-
stelling daarvan leiden zo tot een toename van de dienstverlening, wat de uitgaven
met 13% doet stijgen. Daarnaast wordt er per hoofd van de bevolking steeds meer gebruik-
gemaakt van publieke voorzieningen: de deelname neemt toe (oranje staaf in figuur 3).
Denk bijvoorbeeld aan meer kinderen in de kinderopvang en meer jongeren in het hoger
onderwijs. Hierdoor nemen de dienstverlening – en daarmee de reële uitgaven – nog eens
met 16% toe. In totaal kan een uitgavenstijging van ongeveer 32% worden toegewezen aan
de groei van de dienstverlening van publieke diensten.7

Uitgaven per verleende dienst nemen toe
Zoals al bleek uit figuur 2 neemt niet alleen de dienstverlening van de voorzieningen toe,
maar groeien gemiddeld de uitgaven nog sneller: de uitgaven per verleende dienst nemen
toe. Deze uitgaven onderscheiden we in personele en niet-personele uitgaven.

Personele uitgaven per verleende dienst stijgen door toenemende loonkosten per uur
De personele uitgaven per verleende dienst nemen toe doordat de gemiddelde loonkosten
per uur stijgen. Dit leidt tot een toename van de totale uitgaven tussen 1998 en 2015
met 24%. De overheidslonen volgen over het algemeen de marktlonen, onder meer door
een koppeling van de overheidslonen en de marktlonen (Zeilstra et al. 2014). Zo verdienen
werknemers met een vergelijkbare achtergrond gemiddeld evenveel in de publieke sector
als in de marktsector (Heyma en Ter Weel 2017). De loonkosten per uur van de 27 publieke
voorzieningen groeien echter sneller dan in de marktsector (zie ook Heyma en Ter Weel
2017).8 Vooral in de zorg, het onderwijs en de veiligheidssector zijn de incidentele
loonkostenontwikkelingen groot. Volgens Van der Werff et al. (2014) zijn de lonen van
werknemers in de publieke sectoren vaak achtergebleven bij die van ‘vergelijkbare’ werk-
nemers in de marktsector. Tezamen wijst dit erop dat de samenstelling van het personeel
in de publieke sector meer richting hoger gekwalificeerd personeel schuift dan in de markt-
sector, maar het is daarnaast ook mogelijk dat marktomstandigheden tot een hogere beta-
ling nopen.
We zagen al dat de inzet van personeel een vergelijkbaar verloop kent als de dienst-
verlening (zie figuur 2). Dit betekent dat de inzet van personeel per geleverde dienst
– ofwel de arbeidsproductiviteit – vrij stabiel is (de donkerblauwe staaf in figuur 3 is klein).
Hoewel dat aangeeft dat de publieke sector te maken heeft met een geringe achterblij-
vende ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit ten opzichte van de marktsector, geldt dit
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lang niet voor alle voorzieningen in de publieke sector (zie ook bv. Van Hulst en
Blank 2015). Bij sommige voorzieningen, bijvoorbeeld in de sector sociale zekerheid, is zelfs
een forse groei van de arbeidsproductiviteit zichtbaar (zie bv. Grote verschillen in uitgaven-
groei tussen de sectoren).

Niet-personele uitgaven per verleende dienst stijgen ook
Ook de niet-personele uitgaven per geleverde dienst in de publieke sector zijn toe-
genomen. Voorbeelden daarvan zijn uitgaven aan gebouwen, materiële middelen zoals
ict-voorzieningen voor de politie, medicijnen en verbandmiddelen in de ziekenhuizen, of
schriften en smartboards in het primair onderwijs. Deze stijging van niet-personele uitga-
ven per geleverde dienst leidt tot een toename van de reële uitgaven in de publieke sector
met nog eens ruim 22%.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling in reële uitgaven aan de publieke sector, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Zoals aangegeven houdt de meting van de dienstverlening niet geheel rekening met veran-
deringen in de kwaliteit van de dienstverlening, omdat cijfers daarvoor vaak ontbreken.
Hierdoor kan een verbetering van de kwaliteit hier tot uitdrukking komen als een toename
van de uitgaven per verleende dienst.

De afzonderlijke componenten leveren (bijna) allemaal een positieve bijdrage aan de groei
van de uitgaven. Het samenspel van de verschillende componenten laat de uitgaven nog
meer groeien dan de componenten tezamen: de groei-op-groei is positief (zie het hoofd-
stuk Opzet en aanpak voor een nadere toelichting op deze rekentechnische correctie).

Uitgavengroei niet in alle perioden gelijk

De stijging van de reële uitgaven heeft plaatsgevonden over de gehele periode 1998 tot en
met 2015, maar niet altijd even snel (zie figuur 2). We onderscheiden vier perioden met ver-
schillende uitgavengroei en verschillende sturende factoren.

Uitgaven groeien sterk tussen 1998 en 2003 door dienstverlening en uitgaven per dienst
In de eerste periode, van 1998 tot en met 2003, nemen de dienstverlening en de uitgaven
per verleende dienst ongeveer even sterk toe. De dienstverlening groeit vooral door toe-
nemende deelname ofwel de dienstverlening per leeftijdsgroep. Vooral bij de sectoren
veiligheid en justitie, onderwijs, en zorg groeit de dienstverlening veel sneller dan op basis
van de veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking verwacht mag wor-
den. Bij de sociale zekerheid neemt deze juist af (minder uitkeringen). De uitgaven per ver-
leende dienst nemen vooral toe door stijgende personele uitgaven; de niet-personele uit-
gaven nemen minder snel toe. Aangezien de inzet van personeel per verleende dienst
nauwelijks verandert, stuwen de stijgende loonkosten per uur de uitgaven per dienst op.
Dit lijkt zowel te komen door stijgende cao-lonen als door stijgende incidentele loonkos-
ten. De stijgende incidentele loonkosten duiden op verschuivingen naar hoger gekwalifi-
ceerd personeel.

Uitgaven groeien minder sterk tussen 2003 en 2005 door arbeidsproductiviteit en
loonkosten
In de tweede periode, tussen 2003 en 2005, groeien de uitgaven minder snel dan daarvoor.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wat slechtere economische situatie na 2003. Hier-
door was de financiële ruimte voor de publiek sector om te groeien minder groot. De
dienstverlening groeit minder snel door een minder snel stijgende deelname. De uitgaven
per verleende dienst dalen licht. Dit komt vooral door een gemiddeld stijgende arbeids-
productiviteit. Vooral in de sector sociale zekerheid, maar in mindere mate ook bij de sec-
toren zorg en veiligheid wordt er in deze periode minder personeel ingezet per verleende
dienst. Deze maatregel is voldoende om de gematigde stijging van de loonkosten per uur
te compenseren. Deze loonkosten nemen niet veel toe, vooral door een afname van de
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incidentele loonkosten; de gemiddelde cao-lonen nemen in reële termen vaak zelfs iets af.
Ook de niet-personele uitgaven per verleende dienst nemen af.

Uitgaven groeien sterker tussen 2005 en 2012 door uitgaven per verleende dienst
Tussen 2005 en 2012 nemen de uitgaven weer sneller toe, terwijl de dienstverlening juist
minder snel groeit. De vertraagde groei van de dienstverlening komt door een minder snel
toenemende deelname (dienstverlening per leeftijdsgroep). Zo is de groeiende deelname
bij veiligheid en justitie omgeslagen naar een afname (lees: dalende criminaliteit). De uit-
gaven groeien echter toch sneller dan in de voorgaande periode, omdat de uitgaven per
verleende dienst sneller stijgen. De niet-personele uitgaven nemen in deze periode weer
sneller toe, ongeveer evenveel als in de eerste periode. De arbeidsproductiviteit stijgt nog
maar weinig, terwijl de loonkosten per uur weer een beetje sterker stijgen. Beide leiden tot
meer groei in de personele uitgaven.

Uitgaven stijgen licht tussen 2012 en 2015 door daling deelname
In de laatste periode, tussen 2012 en 2015, daalt de dienstverlening licht doordat de deel-
name na 2011 niet meer stijgt, maar juist afneemt. Dit komt door afname van de deelname
bij de zorg en ook bij veiligheid en justitie (dalende criminaliteit). De personele uitgaven
per verleende dienst nemen toe doordat de loonkosten per uur toenemen (vooral inciden-
tele loonkosten), terwijl de arbeidsproductiviteit nauwelijks verandert.

Grote verschillen in uitgavengroei tussen de sectoren

De reële uitgaven zijn tussen 1998 en 2015 in bijna alle sectoren toegenomen, maar niet
voor alle sectoren even snel (zie figuur 4). Een uitzondering is de uitvoering van de sociale
zekerheid: de reële uitgaven dalen daar met 28%. De reële uitgaven nemen het sterkst toe
bij de curatieve zorg (90%), en groeien net als het gemiddelde van de onderzochte voorzie-
ningen bij veiligheid en justitie (resp. 72% en 67%). Bij onderwijs en bij de overige voorzie-
ningen is de stijging van de uitgaven iets minder sterk (resp. 57% en 56%).
We merken hier nogmaals op dat de omvang van de verschillende sectoren in termen van
uitgaven fors verschilt (zie figuur 1 en figuur 4). Hierdoor is de invloed van de ontwikkelin-
gen per sector op de totale uitgaven van de publieke sector ook heel verschillend. De beide
zorgsectoren bijvoorbeeld kennen niet alleen de grootste groei van de uitgaven, maar
nemen samen ook ongeveer de helft van de uitgaven aan de hier geanalyseerde publieke
voorzieningen voor hun rekening. Deze twee sectoren bepalen dus voor een groot deel de
ontwikkelingen in de publieke sector als geheel. De uitvoering van de sociale zekerheid
daalt, maar door het kleine aandeel in de uitgaven (2% in 2015, excl. de uitgekeerde bedra-
gen) heeft deze ontwikkeling niet veel invloed op de totale ontwikkelingen.
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Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan publieke voorzieningen in 2015, ontwikkeling uitgaven, dienstverlening
en uitgaven per verleende dienst, 1998-2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

De omvang van de dienstverlening is bij alle sectoren een belangrijke kracht achter de uit-
gavenstijgingen. Vooral bij zorg en ondersteuning, bij curatieve zorg en bij de overige voor-
zieningen groeit de dienstverlening fors. Bij veiligheid en justitie is er juist sprake van een
daling van de ‘dienstverlening’.
Deze uitgaven per verleende dienst vormen een tweede belangrijke component die het
tempo waarin de reële uitgaven in de deelsectoren stijgen bepaalt. Vooral bij de sector
veiligheid en justitie nemen de uitgaven per verleende dienst over de gehele periode 1998
tot en met 2015 sterk toe (100%, zie figuur 4). De uitgaven per geleverde dienst stijgen ook
meer dan gemiddeld bij de sector onderwijs. Bij zorg en ondersteuning en bij de overige
voorzieningen nemen deze toe, maar minder dan gemiddeld voor de gehele publieke sec-
tor. Bij de sector sociale zekerheid nemen de uitgaven per verleende dienst zelfs af (32%,
zie Sociale zekerheid voor de verklaringen hiervoor).

Sterk stijgende uitgaven aan curatieve zorg door groeiende dienstverlening
Bij de curatieve zorg nemen de uitgaven veel sneller toe dan gemiddeld in de publieke sec-
tor. Zowel de demografie als de deelname stuwen de dienstverlening op, en daarmee de
uitgaven. Naast de bevolkingsgroei zorgt de vergrijzing (component demografie: gele staaf
in figuur 5) voor een toename van de dienstverlening: ouderen gebruiken vaker curatieve
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zorg dan anderen. Bovendien groeit de deelname sneller dan in de meeste andere secto-
ren. Dit komt vooral door de ziekenhuizen, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer drie-
kwart van de uitgaven aan curatieve zorg (zie verder Curatieve zorg). Er zijn veel meer
behandelingen mogelijk dankzij nieuwe technologieën, waardoor er meer mensen worden
behandeld. De uitgaven per verleende dienst nemen toe. De personele uitgaven per gele-
verde dienst in de curatieve zorg nemen toe, maar niet meer dan gemiddeld ten opzichte
van het totaal van de 27 voorzieningen. Per geleverde dienst in de curatieve zorg wordt
steeds minder personeel ingezet (de arbeidsproductiviteit stijgt licht), maar dit is lang niet
voldoende om de uitgaven van de stijgende loonkosten per uur te kunnen compenseren.
De stijging van de loonkosten per uur wordt vooral veroorzaakt doordat personeel hoger
ingeschaald wordt. De cao-lonen in de zorg nemen minder snel toe. De niet-personele uit-
gaven nemen meer dan gemiddeld toe, vooral de uitgaven aan materiële middelen (zoals
apparatuur, verband- en geneesmiddelen en voeding). Zie Curatieve zorg voor meer infor-
matie over de ontwikkelingen in deze sector.

Stijgende uitgaven aan zorg en ondersteuning door groeiende dienstverlening
Ook de uitgaven aan zorg en ondersteuning groeien snel. Hier vertoont de dienstverlening
een grote stijging. Bij zorg en ondersteuning is de component demografie (vergrijzing) een
belangrijke oorzaak van de toenemende dienstverlening, hoewel ook de deelname stijgt.
Vooral de verpleging en verzorging die ruim de helft van de uitgaven beslaat, neemt in
omvang toe door de vergrijzing. Bij de gehandicaptenzorg en jeugdzorg speelt dit veel min-
der. In deze twee voorzieningen is juist een stijgende deelname debet aan de snelle groei
van de dienstverlening (zie bv. Sadiraj et al. 2013; Woittiez et al. 2014). Bij de zorg en onder-
steuning neemt de arbeidsproductiviteit toe, waarschijnlijk doordat er sprake is van extra-
muralisatie: mensen krijgen steeds minder vaak 24 uurszorg in een instelling, maar worden
thuis verzorgd (eventueel met aanvullende hulp vanuit het sociale netwerk). Hierdoor is er
minder personeel nodig om de zorg te leveren. De besparing op de personeelsuitgaven
door de toegenomen arbeidsproductiviteit wordt echter ruimschoots tenietgedaan door
de sterk stijgende loonkosten per uur. Dit wordt, net als bij de curatieve zorg, vooral ver-
oorzaakt door de incidentele looncomponent. Waarschijnlijk is de samenstelling van het
personeel naar salarisniveau veranderd. De niet-personele uitgaven bij zorg en ondersteu-
ning dalen licht, wat waarschijnlijk ook het gevolg is van de extramuralisatie: voor thuis-
wonende cliënten zijn minder niet-personele uitgaven nodig dan in instellingen (dit betreft
natuurlijk vooral de verblijfsuitgaven). Zie verder Zorg en ondersteuning.

Gematigd stijgende uitgaven aan onderwijs door groeiende deelname
Het onderwijs kent tussen 1998 en 2015 een iets lagere uitgavengroei (58%) dan gemiddeld
in de publieke sector (66%). De dienstverlening neemt toe, vooral door een stijgende deel-
name: steeds meer mensen volgen onderwijs (na de leerplichtige leeftijd, dus mensen van
18 jaar of ouder) en zij doen dat steeds langer. De uitgaven per deelnemer worden vooral
opgestuwd door stijgende loonkosten per uur, ondanks de nullijn voor het loon van over-
heidspersoneel die tussen 2010 en 2015 bestaat (bzk 2010). De stijging van de loonkosten
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per uur betreft dus vooral de incidentele component, de ontwikkeling van de cao-lonen
blijft daar ver bij achter. Het kan hier gaan om nieuw personeel dat hoger is ingeschaald.
Er is in het onderwijs ook beleid gevoerd om de zittende mensen beter te belonen door
doorstroom naar een hogere schaal (het functiemixbeleid). Hier zijn extra middelen
beschikbaar voor gesteld (tk 2012/2013). Daarnaast nemen de niet-personele uitgaven per
deelnemer toe. Voorbeelden hiervan zijn schriften en boeken in het primair en voortgezet
onderwijs, of smartboards en nieuwe gebouwen. Voor het onderwijs als geheel is de
arbeidsproductiviteit niet veranderd in de onderzochte periode. Hier gaan forse verschillen
tussen onderwijsvormen achter schuil. Zo neemt de arbeidsproductiviteit van het weten-
schappelijk onderwijs toe, terwijl er bij de andere onderwijsvormen sprake is van een lichte
daling van de arbeidsproductiviteit. In Onderwijs wordt dit verder uitgewerkt.

Stijgende uitgaven aan veiligheid en justitie door stijging personele en niet-personele
uitgaven
Bij de sector veiligheid en justitie neemt de ‘dienstverlening’ (lees: criminaliteit) af door een
sterke daling van de ‘deelname’: het gebruik per leeftijdsgroep (ofwel: de criminaliteit per
leeftijdsgroep). Steeds minder mensen hebben te maken met de voorzieningen binnen de
veiligheidssector. Dit geldt vooral voor de politie door afnemende criminaliteit en voor de
penitentiaire inrichtingen zowel door afnemende criminaliteit als door meer alternatieve
straffen. Toch dalen de uitgaven voor de sector veiligheid en justitie niet: de uitgaven per
verleende dienst nemen sterk toe, zowel de niet-personele uitgaven als de personele uit-
gaven. Dat laatste wordt veroorzaakt door stijgende loonkosten per uur, maar ook door
een dalende arbeidsproductiviteit: de personeelsinzet daalt niet mee met de dienst-
verlening. Hieraan kunnen natuurlijk ook overwegingen op het gebied van de kwaliteit van
de dienstverlening ten grondslag liggen. Ook hebben we te maken met de zogenoemde
veiligheidsparadox: naarmate voorzieningen in de veiligheidsketen (en andere delen van
de maatschappij) succesvoller zijn in het bestrijden van criminaliteit, neemt de gemeten
dienstverlening (aangiften, ophelderingen) af. Extra inspanningen van de veiligheidsketen
leiden meestal echter wel tot extra uitgaven. Zie verder Veiligheid en justitie.

Dalende uitgaven aan sociale zekerheid vooral door stijgende arbeidsproductiviteit
De uitvoering van de sociale zekerheid vertoont als enige sector dalende uitgaven (zie
figuur 5). Dit komt door de sterk stijgende arbeidsproductiviteit: er wordt steeds minder
personeel ingezet per uitkering. Hierbij speelt automatisering een grote rol. Bovendien stij-
gen de gemiddelde loonkosten per uur minder snel dan in de meeste andere sectoren. Ook
de niet-personele uitgaven vertonen een daling. De dienstverlening groeit wel, maar min-
der snel dan in andere deelsectoren, vooral door een minder snel groeiende deelname. Dit
geldt vooral voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, waar de overheid een rem op
heeft gezet (cbs 2006). Meer informatie is te vinden in Sociale zekerheid.
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Gematigd stijgende uitgaven voor de overige voorzieningen door stijging deelname
Bij de overige voorzieningen neemt de dienstverlening toe, vooral bij de Belastingdienst en
de kinderopvang, doordat de deelname stijgt. De uitgaven per verleende dienst aan deze
overige voorzieningen nemen echter nauwelijks toe. Omdat deze voorzieningen zeer divers
zijn en inhoudelijk niet samenhangen, gaan we verder niet in op de ontwikkelingen in deze
groep als geheel. We verwijzen hiervoor naar Overige voorzieningen.

Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de afzonderlijke sectoren van de publieke sector,
2015 ten opzichte van 1998 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Noten

1 Zo zijn bijvoorbeeld de sociale zekerheidsuitkeringen goed voor 20% van het bbp (cbs 2018a).
2 In nominale termen zijn de uitgaven in deze periode ruimschoots verdubbeld.
3 De uitgaven worden gemeten aan de hand van de bruto toegevoegde waarde; de dienstverlening

wordt gemeten als de bruto toegevoegde waarde bij vaste prijzen.
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4 Dit geldt zowel voor onze selectie van 27 voorzieningen als voor de publieke sector volgens de sbi-
indeling (sectoren O-U) (cbs 2017b).

5 Voor enkele voorzieningen neemt de omvang van de doelgroep juist af, zoals jeugdzorg en (primair)
onderwijs.

6 In de component demografie wordt rekening gehouden met de dienstverlening per hoofd van de
bevolking in verschillende leeftijdsklassen. De dienstverlening van bijvoorbeeld zorgvoorzieningen voor
ouderen neemt toe doordat de bevolking gemiddeld groeit, maar groeit nog sneller doordat de oudere
bevolking (die relatief veel gebruikmaakt van de voorziening) sneller groeit dan gemiddeld. Dit komt
beide tot uitdrukking in de component demografie. Zie Opzet en aanpak.

7 De totale groei van de dienstverlening is iets hoger dan de optelling van de afzonderlijke groei van de
componenten demografie en deelname, omdat ze voor de totale groei met elkaar vermenigvuldigd
moeten worden. Zie ook Opzet en aanpak voor uitleg van de component ‘groei-op-groei’ en voor een
toelichting op deze rekentechnische correctie.

8 Dit geldt ook voor de publieke sectoren volgens de sbi‑indeling (sectoren O en U) (cbs 2018).
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Curatieve zorg

– De curatieve zorg beslaat 32% van de uitgaven en 27% van het personeel in de
27 onderzochte publieke voorzieningen. De ziekenhuizen nemen 76% van deze uitga-
ven voor hun rekening en sturen daarmee de ontwikkelingen in deze sector. De uitga-
ven aan curatieve zorg nemen tussen 1998 en 2015 met 90% toe, de dienstverlening
groeit met 50%. Dus de uitgaven per verleende dienst stijgen. Dit beeld zien we terug
bij alle afzonderlijke voorzieningen, met uitzondering van de apotheken.

– De uitgaven van de ziekenhuizen groeien sterk door een toename van de dienst-
verlening en de inzet van personeel met hogere loonkosten per uur.

– De groeiende uitgaven in de huisartsenzorg zijn het gevolg van een toename van het
aantal consulten en een dalende arbeidsproductiviteit.

– De uitgaven van de apotheken groeien minder snel dan het aantal verstrekte recepten
door een stijgende arbeidsproductiviteit.

– De uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg nemen minder toe dan de dienst-
verlening door dalende inzet van personeel per verleende dienst (ofwel stijgende
arbeidsproductiviteit).

– Bij de tandartsen en fysiotherapeuten stijgen de uitgaven sneller dan het aantal ver-
leende diensten, doordat er meer personeel per geleverde dienst wordt ingezet (de
arbeidsproductiviteit daalt).

Kader 1 Kerncijfers curatieve zorg
In 2015 wordt in de curatieve zorg 39 miljard euro uitgegeven. Daarmee neemt deze sector bijna
een derde deel (32%) van de uitgaven aan de onderzochte publieke voorzieningen voor zijn reke-
ning. De dienstverlening in deze sector is divers. In dat jaar leveren de ziekenhuizen 3,4 miljoen
(dag)opnamen en 8,8 miljoen eerste polibezoeken, huisartsen leveren 84 miljoen consulten, apo-
thekers verstrekken 239 miljoen keer medicijnen. Verder levert de (gespecialiseerde) geestelijke
gezondheidszorg hulp aan ongeveer 700.000 mensen, bieden tandartsen 43 miljoen consulten en
verzorgen fysiotherapeuten 57 miljoen zittingen. Deze diensten worden in 2015 geleverd met een
personele inzet van 343.000 arbeidsjaren. Dat is 26% van de totale personele inzet in de
27 publieke voorzieningen.
 
Bron: scp (dps), nza (2017b)

De overheid wil de volksgezondheid bevorderen. Het streven is om iedereen zo lang
mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken, maar ook om men-
sen met een beperking te ondersteunen en hun maatschappelijke participatie te bevorde-
ren. De curatieve zorg1 houdt zich bezig met preventie, behandeling en genezing van ziek-
ten.2 In het Nederlandse zorgstelsel fungeert de huisarts als ‘poortwachter’. Hij of zij is
werkzaam in de zogenoemde eerstelijnsgezondheidszorg. De huisarts kan als dat nodig is
doorverwijzen naar een medisch specialist (in een ziekenhuis): de tweedelijnsgezondheids-
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zorg. Naast de huisarts behoren de apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten tot de
eerstelijns curatieve gezondheidszorg. Tot slot rekenen we ook de gespecialiseerde (voor-
heen tweedelijns genoemd) geestelijke gezondheidszorg tot de curatieve zorg. Al deze
voorzieningen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Binnen de curatieve zorg nemen de ziekenhuizen en medisch specialisten verreweg de
meeste uitgaven in beslag. In 2015 betreft dat 66% van de totale uitgaven aan deze sector
(zie figuur 1). De resterende 34% wordt ingenomen door de huisartsen (7%), apotheken
(excl. de kosten van medicijnen zelf (3%)), tandartsen (7%), fysiotherapeuten (3%) en de
geestelijke gezondheidszorg (14%).
De voorzieningen in de sector curatieve zorg worden grotendeels gefinancierd via de zorg-
verzekeringen (in 2015 was dat 77% van de uitgaven).3 In 2015 financierde de overheid 15%
van de uitgaven; de eigen bijdragen van gebruikers waren goed voor ongeveer 8% (cbs
2017, scp-bewerking). Het aandeel van de overheid is in de loop van de tijd wat afgeno-
men, terwijl het aandeel van de zorgverzekeringen is toegenomen.

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorziening binnen de sector curatieve zorg, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Uitgaven groeien sneller dan personeel en dienstverlening

Tussen 1998 en 2015 nemen de reële uitgaven voor de curatieve zorg toe met 90% (zie
figuur 2). Daarmee groeien de uitgaven in deze sector sneller dan gemiddeld in de publieke
sector (65%, zie Publieke sector). Tot 2005 vertoont de dienstverlening van de curatieve
zorg een min of meer vergelijkbare ontwikkeling als de uitgaven. Daarna groeien de uitga-
ven sneller dan de dienstverlening. Na een aanvankelijke stijging tot 2011 (met 69% boven
het niveau van 1998) komt de dienstverlening in 2015 uit op een 50% hoger niveau dan in
1998. Deze sector wordt zoals gezegd gedomineerd door de ziekenhuizen (incl. specialis-
ten). Niet alleen omdat deze de meeste uitgaven met zich meebrengen (66% van deze sec-
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tor, zie figuur 1), maar ook omdat de ziekenhuisuitgaven het snelst stijgen (zie bv. figuur 4).
Opvallend is verder de daling van de dienstverlening vanaf 2012. Deze wordt veroorzaakt
door dalingen bij de ziekenhuizen, en door stagnaties bij de ggz en de fysiotherapie.
De achterliggende oorzaken zijn ingrepen in de financiering: gedeeltelijke herinvoering van
de budgettering bij de ziekenhuizen (zie ontwikkelingen per periode bij ziekenhuizen), de
inzet op meer ambulante hulp bij de ggz (zie de beschrijving van de dienstverlening van de
ggz) en een verandering in de eigen bijdragen voor fysiotherapie (zie ontwikkelingen per
periode bij fysiotherapie). De personele inzet groeit min of meer mee met de dienst-
verlening.

Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de sector curatieve zorg, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

Uitgavengroei door toename dienstverlening en loonkosten

De demografische ontwikkelingen stuwen de dienstverlening met 16% op (component
demografie: gele staaf in figuur 3). Dit is ongeveer een derde deel van de totale groei van
de dienstverlening van de curatieve zorg (50%, zie figuur 2). Ouderen maken vaker gebruik
van zorg dan jongeren en maken daarbij ook meer kosten (zie bv. Jeurissen et al. 2018;
Volksgezondheidenzorg.info 2017). De overige twee derde van de toename in de dienst-
verlening in 2015 komt voor rekening van de component deelname (oranje staaf in
figuur 3). Aangezien de ziekenhuiszorg een heel duidelijke stempel op de ontwikkeling in de
dienstverlening van de curatieve zorg drukt, liggen de verklaringen voor de toename van
de component deelname ook voornamelijk bij die voorziening. Tussen 1998 en 2015 is de
kans op een ziekenhuisopname groter geworden. Dat komt onder meer doordat er steeds
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meer mogelijkheden zijn om aandoeningen te behandelen (Blank et al. 2016; Eggink en
Blank 2012). De stijging van de deelname komt in de beginperiode ook voort uit het los-
laten van de strikte budgettering (de zogenoemde ‘boter bij de vis’-regeling, zie bv. vws
2001). Zie verder Ziekenhuizen en medisch specialisten.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector curatieve zorg, 1998-2015
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Doordat de dienstverlening over de onderzoeksperiode als geheel minder snel stijgt dan de
reële uitgaven, nemen de uitgaven per verleende dienst toe. Dit komt vooral doordat de
personele uitgaven per verleende dienst toenemen (zie figuur 3). Het gaat vooral om een
toename van de loonkosten per uur; er wordt niet meer personeel ingezet per verleende
dienst (de arbeidsproductiviteit daalt over de gehele periode gezien nauwelijks). De reële
cao-lonen nemen toe, maar de incidentele loonkosten stijgen sneller (niet afzonderlijk in
de figuur opgenomen). Dat wijst op het in dienst nemen van hoger geschoold of hoger
ingeschaald personeel. Ook hier geldt weer dat vooral de ontwikkelingen in de loonkosten
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per uur in de ziekenhuiszorg de ontwikkeling in de loonkosten per uur voor het totaal aan
curatieve zorg bepalen. Bij de huisartsen- en tandartsenzorg nemen de loonkosten per uur
af, vooral de incidentele loonkosten. Dat geeft aan dat er vaker lager geschoold personeel
wordt ingezet. Aangezien in deze sectoren tezamen in 2015 slechts 9% van het personeel in
de curatieve sector werkzaam is, drukken de personele ontwikkelingen in de huisartsen- en
tandartsenzorg veel minder hun stempel op de ontwikkelingen in de totale curatieve zorg.
Uit figuur 3 volgt verder dat de verhouding tussen de personele inzet en de verleende dien-
sten in 2015 nauwelijks verschilt van die in 1998; met andere woorden, de arbeidsproducti-
viteit in 2015 is nauwelijks anders dan die in 1998. Dat geldt overigens niet voor het over-
grote deel van de onderzoeksperiode; in 1999 tot en met 2014 wordt wel iets minder per-
soneel per verleende dienst ingezet dan in 1998.
Tot slot leveren de stijgende niet-personele uitgaven per verleende dienst ook een bijdrage
aan de groei in de reële uitgaven. Dit zijn bijvoorbeeld uitgaven aan verbruiksmiddelen
(zoals medicijnen) en uitgaven aan kapitaal (bv. gebouwen en (dure) apparatuur). Ook uit-
besteed werk wordt als niet-personele inzet meegenomen. Het aandeel uitbesteed werk
neemt toe, zeker bij de ziekenhuizen (zie de achtergronden van de ontwikkelingen bij zie-
kenhuizen). Vooral in de laatste jaren van de onderzoeksperiode wordt het aandeel niet-
personele uitgaven groter. Dit speelt vooral bij de ziekenhuizen, tandartsen en fysio-
therapeuten en heeft waarschijnlijk te maken met schaalvergroting.

Uitgaven en dienstverlening groeien vooral door loslaten budgettering in ziekenhuizen

De ontwikkeling in de reële uitgaven aan de sector curatieve zorg (zie figuur 3) laat zich op
basis van verschillen in uitgavenontwikkeling grofweg in drie perioden onderscheiden.
In de eerste periode, van 1998 tot en met 2005, groeien de uitgaven, maar tussen 2005 en
2010 versnelt de uitgavengroei, om vervolgens in de laatste periode (2010 tot en met 2015)
af te vlakken.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2005 door groei dienstverlening en stijgende loonkosten
In de eerste periode, tussen 1998 en 2005, groeien de uitgaven door een toenemende
dienstverlening. Dat komt vooral door meer dienstverlening per hoofd van de bevolking
(component deelname in figuur 3). Verder nemen de personele bestedingen per verleende
dienst toe. Vooral de lonen stijgen snel, grotendeels vanwege een stijging van de inciden-
tele loonkosten. Dat wil zeggen dat er steeds minder laagopgeleid personeel in de cura-
tieve sector werkzaam is (en dan vooral in de ziekenhuizen). Dit kan te maken hebben met
het uitbesteden van werk, vooral van de ondersteunende diensten zoals catering en
schoonmaak (Ludwig 2008). Per verleende dienst wordt in de periode tussen 1998 en 2003
echter minder personeel ingezet; de arbeidsproductiviteit stijgt licht.
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Uitgaven groeien sneller tussen 2005 en 2010 door dienstverlening en niet-personele
uitgaven
In de periode tussen 2005 en 2010 nemen de reële uitgaven sneller toe dan in de vorige
periode. De dienstverlening neemt iets sneller toe. Dat is ook nu grotendeels het gevolg
van een stijging in de component deelname, onder meer door invoering van de markt-
werking bij ziekenhuizen, waardoor de budgettering (deels) werd losgelaten (zie globale
ontwikkelingen bij ziekenhuizen). Daarnaast nemen de niet-personele uitgaven per ver-
leende dienst toe. In deze periode dragen de totale personele bestedingen per verleende
dienst nauwelijks bij aan de uitgavengroei. Weliswaar nemen net als in de vorige periode
de loonkosten per uur toe, maar minder snel. De inzet van personeel per geleverde dienst
neemt echter af, ofwel de arbeidsproductiviteit stijgt. Deze stijgende arbeidsproductiviteit
compenseert de stijgende loonkosten per uur.

Minder groei uitgaven tussen 2010 en 2015 door daling deelname
Tussen 2010 en 2015 vlakt de uitgavengroei af. Dat komt onder meer doordat de groei in de
dienstverlening omslaat in een daling (vooral door de component deelname). Daarvoor
verantwoordelijk is waarschijnlijk het deels opnieuw invoeren van de budgettering in de
ziekenhuiszorg (Hoofdlijnakkoorden, zie bv. tk 2010/2011). Dat heeft, samen met de verho-
ging van de eigen bijdragen, een rem op de totale uitgaven en de dienstverlening gezet
(Algemene Rekenkamer 2016; Blank et al. 2016). Zowel de niet-personele als de personele
uitgaven per verleende dienst nemen in deze periode toe. Bij de personele uitgaven per
verleende dienst komt dat doordat de arbeidsproductiviteit afneemt: er wordt meer perso-
neel per verleende dienst ingezet. De lonen nemen nog maar licht toe.

Uitgaven aan ziekenhuizen groeien het snelst

De ontwikkeling in de totale curatieve sector volgt grotendeels die van de ziekenhuizen, die
twee derde deel van de uitgaven in beslag nemen (zie figuur 4). Zowel de uitgaven als de
dienstverlening van de andere voorzieningen in de curatieve zorg maken andere ontwikke-
lingen door. De uitgaven van alle voorzieningen in de curatieve zorg nemen toe; de
omvang van de groei verschilt echter. De grootste groei zien we bij de ziekenhuiszorg: daar
verdubbelen de uitgaven. In de fysiotherapeutische zorg nemen de uitgaven met 56% het
minst snel toe.

De ontwikkeling in de dienstverlening van de verschillende curatieve zorgvoorzieningen
vertoont iets meer overeenkomsten dan de ontwikkeling in de uitgaven (zie ook figuur 5).
Duidelijk afwijkend is de ontwikkeling van de apotheken. Bij deze voorziening treedt een
verdubbeling van de dienstverlening op (meer herhaalrecepten), terwijl voor de meeste
andere curatieve zorgvoorziening de toename van de dienstverlening tussen 34% en 41%
ligt. Voor de tandartsenzorg neemt de dienstverlening tussen 1998 en 2015 met een groei
van 17% nog minder sterk toe.
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Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan de sector curatieve zorg in 2015, ontwikkeling uitgaven, dienstverlening
en uitgaven per verleende dienst, 1998-2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Groei uitgaven ziekenhuiszorg door toename dienstverlening en loonkosten per uur
Voor de verdubbeling van de uitgaven aan de ziekenhuiszorg bieden de bevolkingsgroei en
vergrijzing (component demografie) slechts gedeeltelijk een verklaring. Door de vergrijzing
groeit de dienstverlening van de ziekenhuiszorg. Daarnaast zorgen nieuwe technieken en
behandelingen voor een toename in de dienstverlening (Eggink en Blank 2012), evenals het
loslaten van de strikte budgettering. Niet alleen de dienstverlening neemt toe, dat geldt
ook voor de personele uitgaven per verleende dienst. De (incidentele) loonkosten per uur
zijn sterk gestegen. Dat is een aanwijzing voor het in dienst nemen van hoger geschoold
personeel of marktomstandigheden. Deels heeft dit te maken met de vergrijzing van het
personeel (cbs 2018). Verder dragen ook de gestegen niet-personele uitgaven per ver-
leende dienst bij aan de groei in de reële uitgaven. Dit komt door toenemende uitgaven
aan apparatuur, voeding en medicijnen en uitbesteding van werk (zie Ziekenhuizen en
medisch specialisten).

Groei uitgaven aan huisartsenzorg door toename consulten en daling arbeidsproductiviteit
Een belangrijke verklaring voor de stijging in de reële uitgaven aan huisartsenzorg ligt in
een toename van de inzet van personeel tussen 2015 en 1998. Met andere woorden, de
arbeidsproductiviteit in de huisartsenzorg neemt af. De extra medewerkers die worden
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ingezet om de extra consulten te verlenen, zijn vaak algemeen assistenten en andere
ondersteuners. Hierdoor dalen de (incidentele) loonkosten per uur. De uitgaven aan huis-
artsenzorg stijgen ook doordat patiënten de huisarts vaker bezoeken (component deel-
name). Verder verklaart ook de vergrijzing van de bevolking een deel van het gestegen
beroep op de dienstverlening van de huisartsenpraktijk (component demografie). Zie prak-
tijken van huisartsen.

Groei uitgaven apotheken door toename dienstverlening
De groei in de reële uitgaven aan apotheken4 wordt vooral veroorzaakt door een toename
van het aantal verstrekte recepten (de dienstverlening). Niet zozeer het aantal mensen dat
medicijnen via de apotheek ontvangt is toegenomen, maar het aantal keer dat mensen een
apotheek bezoeken: ze krijgen vaker recepten voorgeschreven. De reële uitgaven stijgen
niet mee met de toename in de verleende dienstverlening. Dat komt doordat de arbeids-
productiviteit van de apotheken toeneemt. Zij zien zich vanwege financiële krapte genood-
zaakt minder personeel in te zetten. Zie apotheken.

Groei in uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg door toename dienstverlening
De dienstverlening van de geestelijke gezondheidszorg groeit het snelst van de voorzienin-
gen binnen de curatieve zorg (160%). Toch nemen de reële uitgaven minder snel toe door-
dat de uitgaven per verleende dienst afnemen. Dit komt vooral doordat er per verleende
dienst steeds minder personeel wordt ingezet: de arbeidsproductiviteit neemt toe. Ook de
niet-personele middelen per verleende dienst nemen af. Zie verder Geestelijke gezond-
heidszorg.

Groei in uitgaven aan tandartsenzorg door daling arbeidsproductiviteit en toename niet-
personele uitgaven
In 2015 liggen de uitgaven aan zorg verleend door tandartsen 66% hoger dan in 1998. Deze
stijging is het resultaat van hogere personele en niet-personele bestedingen per consult.
De hogere personele bestedingen zijn vooral het gevolg van meer personele inzet per con-
sult (dalende arbeidsproductiviteit). De toename van de personele inzet betreft geen extra
tandartsen, maar vaak extra ondersteunend personeel. Hierdoor dalen de loonkosten per
uur, en dan vooral de incidentele loonkosten. Meer en ander werkzaam personeel in de
tandartspraktijk vereist dat de huisvesting daarop wordt aangepast. Dat lijkt een belang-
rijke oorzaak van de stijgende niet-personele bestedingen per consult. Zie praktijken van
tandartsen.

Groei uitgaven fysiotherapie door toename zittingen en daling arbeidsproductiviteit
De stijging in de reële uitgaven aan fysiotherapie van 56% tussen 1998 en 2015 is zowel het
resultaat van een hogere personele inzet per zitting als een groter beroep op de fysio-
therapeutische zorg. Er worden meer zittingen geleverd (zowel verzekerde als onverze-
kerde zorg), maar daar zijn verhoudingsgewijs meer fysiotherapeuten voor nodig (dan in
1998). Meer dan de helft van de groei in de reële uitgaven in 2015 komt voor rekening van
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een toename in het aantal zittingen (de componenten demografie en deelname). Daarin
speelt de veroudering van de bevolking een belangrijke rol. Bovendien neemt de personele
inzet per zitting toe, waardoor de arbeidsproductiviteit in de sector daalt. Zie praktijken
van fysiotherapeuten.

Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector curatieve zorg, 2015 ten opzichte van 1998
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven.
Dit komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene staaf (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de
groei weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Noten

1 De ggz is door de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 dusdanig veranderd dat de gegevens over 2015
niet vergelijkbaar zijn met de periode daarvoor. Daarom hanteren we hier geschatte grootheden.

2 De sector zorg en ondersteuning is erop gericht om mensen met lichamelijke, psychische of cognitieve
beperkingen volwaardig te laten meedoen. Dit deel van de Nederlandse gezondheidszorg bespreken
we in bij Zorg en ondersteuning.
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3 Tot en met 2005 was men verzekerd via de Ziekenfondswet (in 2005 goed voor 48% van de uitgaven) of
particuliere verzekeringen (26%). Sinds 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht (in 2015 goed
voor 70% van de uitgaven) en zijn er aanvullende verzekeringen (in 2015 6%) (cbs 2017).

4 Alleen de zogenoemde uitvoeringskosten, dus exclusief de uitgaven aan de medicijnen zelf.
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Ziekenhuizen en medisch specialisten

– Aan de zorg verleend in ziekenhuizen wordt in 2015 25,8 miljard euro uitgegeven.
In reële termen is dat een verdubbeling ten opzichte van 1998. Dit is een iets snellere
groei dan in de curatieve zorg als geheel.

– De omvang van de dienstverlening in ziekenhuizen stijgt met 41%.
– De groei in de dienstverlening tot 2011 is het gevolg van het loslaten van de budget-

tering. Na 2011 neemt de dienstverlening van de diensten van de ziekenhuizen af door
het weer gedeeltelijk invoeren van de budgettering.

– Naast een toegenomen gebruik van de ziekenhuisdiensten is vooral personeel met
gemiddeld hogere loonkosten per uur verantwoordelijk voor de gestegen uitgaven.

Kader 1 Kerncijfers ziekenhuizen en medisch specialisten
In 2015 leveren ziekenhuizen en medisch specialisten 3,4 miljoen (dag)opnamen en 8,8 miljoen
eerste polibezoeken. De uitgaven van ziekenhuizen en specialisten bedragen in 2015 bijna
25,8 miljard euro, ofwel 76% van de sector curatieve zorg. Ongeveer 62% hiervan betreft perso-
nele uitgaven. De ziekenhuizen en specialisten zijn in 2015 goed voor ruim 213.000 arbeidsjaren
(77% van de sector curatieve zorg).
 
Bron: scp (dps)

De meeste patiënten van ziekenhuizen worden doorverwezen door de huisarts. Andere
patiënten komen binnen via de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (Boot
2013). De patiënten komen over het algemeen eerst op de polikliniek terecht. Behandeling
vindt soms plaats binnen één dag (de zogenoemde dagverpleging of dagopname), maar
kan ook een (langdurige) klinische opname vereisen. Nacontrole van ontslagen ziekenhuis-
patiënten vindt ook plaats op de polikliniek. In Nederland zijn drie soorten ziekenhuizen te
onderscheiden: algemene ziekenhuizen, universitaire medische centra en categorale zieken-
huizen.1

De werkzaamheden van ziekenhuizen en medische specialisten zijn lastig te scheiden; zij
vormen immers samen het zogenoemde ‘geïntegreerde medisch-specialistisch bedrijf’
(Boot 2013). Om die reden bestuderen we in dit hoofdstuk de ontwikkelingen in de zieken-
huizen en medisch specialisten (zowel vrijgevestigd als in loondienst) gezamenlijk.2 We
doen dat ook omdat de uitgaven aan beide niet goed van elkaar te scheiden zijn. Verder
bekijken we de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen tezamen.
De ziekenhuizen en specialisten worden, zoals in de gehele sector curatieve zorg, voor het
grootste deel (83%) gefinancierd via de zorgverzekeringen (cbs 2017b). Eigen betalingen
van gebruikers beslaan ongeveer 7%. De overheid draagt 10% bij. In de loop van de tijd zijn
deze verhoudingen nauwelijks veranderd. Wel is het aandeel van de particuliere (aanvul-
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lende) zorgverzekeringen gedaald sinds de invoering van de Zvw. De collectieve verzekerin-
gen namen juist toe.

Uitgaven groeien sneller dan personele inzet

De reële uitgaven aan ziekenhuizen en specialisten verdubbelen tussen 1998 en 2015 van
ruim 12 miljard euro (in prijzen van 2015) naar bijna 26 miljard euro. Ook het aantal
arbeidsjaren in de ziekenhuizen neemt toe met 37%; dus veel minder snel dan de uitgaven
(zie figuur 1). Tot aan 2011 neemt de dienstverlening door ziekenhuizen en medisch specia-
listen toe in een min of meer vergelijkbaar tempo als de reële uitgaven; ten opzichte van
1998 gaat het om een stijging van 78%. Na 2011 neemt de dienstverlening (gebaseerd op
aantal (dag)opnamen en eerste polikliniekbezoeken, zie beschrijving van de dienst-
verlening) snel af. Uiteindelijk bieden ziekenhuizen en medisch specialisten in 2015 41%
meer diensten aan dan in 1998. Doordat de dienstverlening minder snel toeneemt dan de
reële uitgaven, nemen de uitgaven per geboden dienst fors toe.

Figuur 1
Uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van ziekenhuizen en medisch specialisten, 1998-2015 (in index-
cijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 12,7 miljard euro en in 2015 25,8 miljard euro.
In 1998 bedraagt de personele inzet 155.000 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 213.000 arbeidsjaren.
De dienstverlening is een gewogen gemiddelde en daarom niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)
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Groei in dienstverlening door loslaten budgettering

Kader 2 Meting van de dienstverlening van ziekenhuizen en medisch specialisten
In dit rapport meten we de dienstverlening van ziekenhuizen aan de hand van het aantal eerste
polikliniekbezoeken, het aantal dagopnamen en het aantal klinische opnamen. De intensiteit van
de zorg van deze typen dienstverlening verschilt: polikliniekbezoeken vergen bijvoorbeeld minder
personeel en niet-personele uitgaven dan dagopnamen en klinische opnamen (zie bv. Blank en
Eggink 2001 en Blank et al. 2016 voor de gemaakte keuzes). Daarom wegen we de typen zorg met
de bijbehorende lasten. Hiervoor gaan we uit van de zogenoemde marginale kosten, berekend
door Blank et al. (2016). Dit zijn de extra uitgaven die moeten worden gemaakt wanneer er één
dienst extra wordt afgenomen. Aan de klinische opnamen en dagopnamen kennen we hetzelfde
gewicht toe: ze tellen beide ongeveer 3,4 keer zo zwaar mee als eerste polibezoeken.

In 1998 zijn 0,7 miljoen dagopnamen, 1,5 miljoen opnamen en 6,9 miljoen eerste poli-
bezoeken verleend (zie meting van de dienstverlening). Alle drie de vormen van dienst-
verlening nemen toe, maar de omvang van die toename verschilt (zie figuur 2). Het aantal
dagopnamen groeit sterk met een factor 2,4; het aantal eerste polibezoeken neemt toe
met 28% en het aantal (meerdaagse, klinische) opnamen neemt toe met 15%. Er vindt dus
een verschuiving plaats van de klinische (meerdaagse) opnamen naar dagopnamen en
poliklinische behandelingen. Dat leidt tot een flinke afname van de verpleegduur (cbs 2014)
en daarmee van de uitgaven. De verschuiving is mogelijk door veranderingen in typen
behandeling en innovaties: operaties kunnen in dagbehandeling worden uitgevoerd en
(langer) verblijf in het ziekenhuis is niet altijd meer nodig (Volksgezondheidenzorg.info
2018).
Voor de volledigheid: in onze analyse van de dienstverlening van ziekenhuizen en medisch
specialisten houden we alleen rekening met de verleende medische zorg en niet met de
onderzoeksfunctie van ziekenhuizen. In sommige andere onderzoeken wordt wel rekening
gehouden met de productie die naast de behandeling van patiënten wordt geleverd (zoals
bv. in Blank et al. 2016). In die onderzoeken wordt daardoor een snellere stijging van de
dienstverlening (en meer productiviteitswinst) waargenomen dan wij in dit hoofdstuk rap-
porteren.
De totale dienstverlening die wordt verleend door ziekenhuizen en medisch specialisten
neemt toe met 41%.3 De klinische opnamen en dagopnamen wegen in de totale verleende
dienstverlening zwaarder mee dan eerste polibezoeken, en groeien sneller, en stuwen de
dienstverlening daardoor op (zie meting van de dienstverlening). Vooral de periode 2002
tot en met 2010 kent een sterke groei. Dat heeft te maken met het invoeren van de zoge-
noemde ‘boter bij de vis’-regeling in 2001. Die regeling houdt in dat de budgettering die
voor die tijd gold werd losgelaten (vws 2001) en er werden extra middelen vrijgemaakt om
de wachtlijsten in de zorg weg te werken. In 2006 wordt (gedeeltelijke) marktwerking
opnieuw ingevoerd. Er wordt geen plafond gesteld aan de totale uitgaven voor de zieken-
huizen; ziekenhuizen onderhandelen met verzekeraars over de omvang van de dienst-
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verlening en de prijs daarvan. De dienstverlening neemt daardoor toe (zie bv. Blank et al.
2016; Vandermeulen et al. 2012). De ontwikkeling van nieuwe medische technologie speelt
hierbij zeer waarschijnlijk een rol (zie bv. Taskforce Beheersing Zorguitgaven 2012).
Vanaf 2011 neemt de dienstverlening van de ziekenhuisdiensten af. Het aantal opnamen
daalt iets sneller dan het aantal eerste polibezoeken; het aantal dagopnamen neemt nog
sneller af. Deze daling van de dienstverlening is niet alleen het gevolg van een toename van
de eigen bijdragen, maar ook van het zogenoemde Hoofdlijnakkoord (tk 2010/2011). Dat
akkoord leidt tot een hernieuwde invoering van een macrobudget voor de uitgaven die de
ziekenhuizen bij de verzekeraars kunnen declareren (Algemene Rekenkamer 2016; Blank et
al. 2016).

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van ziekenhuizen en medisch specialisten, 1998-2015 (links in absolute
aantallen × miljoen en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De dienstverlening is een gewogen index van het aantal (dag)opnamen en het aantal eerste polibezoe-
ken.

Bron: scp (dps)

Voor het 41% hogere niveau van de dienstverlening in 2015 bieden demografische factoren
(component demografie in figuur 3) maar gedeeltelijk een verklaring. De bevolking is
met 8% gegroeid. Ouderen maken vaker gebruik van ziekenhuiszorg en brengen dus meer
ziekenhuisuitgaven met zich mee dan jongeren (zie bv. Volksgezondheidenzorg.info 2017).4

Als gevolg van de vergrijzing groeit de dienstverlening van de ziekenhuiszorg dan ook wat
sneller dan de bevolkingsomvang. De dienstverlening groeit echter sneller dan alleen op
basis van de bevolkingsgroei en veranderingen in de samenstelling van de bevolking ver-
wacht kan worden; daar wijst de groei in de component deelname op (zie figuur 3).
Mensen maken zowel klinisch als poliklinisch vaker gebruik van een ziekenhuis (zie bv.
Taskforce Beheersing Zorguitgaven 2012). Dat heeft onder andere te maken met de
beschikbaarheid van nieuwe methoden en technieken om aandoeningen te behandelen
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(Blank et al. 2016; Eggink en Blank 2012; Vandermeulen et al. 2012). Verder is de toename in
de deelname het resultaat van het loslaten van de strikte budgettering (zie de beschrijving
van de dienstverlening).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan ziekenhuizen en medisch specialisten, 1998-2015
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven.
Dit komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

In de periode 1998 tot en met 2015 nemen naast de dienstverlening ook de personele uit-
gaven per verleende dienst toe. De loonkosten per uur stijgen in deze periode sterk (zie
figuur 3). Dit komt niet alleen door een stijging van de reële cao-lonen in de zorg, maar ook
door een stijging van de incidentele loonkosten (niet afzonderlijk in de figuur opgenomen).
Dat laatste is een aanwijzing dat er minder laagopgeleid personeel in dienst wordt geno-
men. Het aandeel personeel in hotelfuncties en terrein- en gebouwgebonden personeel
neemt in de loop der tijd af (Blank et al. 2017; dhd 2009; 2015). Dit kan te maken hebben
met een toenemende mate van uitbesteding van werkzaamheden, vooral onderhoud en
catering (zie bv. Blank et al. 2016; Van Hulst 2016; Ludwig 2008).5 Ook vergrijst het perso-

6 0 z i e k e n h u i z e n  e n  m e d i s c h  s p e c i a l i s t e n



neel, waardoor er meer medewerkers in hogere salarisschalen vallen (zie bv. cbs 2018).
In 2015 is de arbeidsproductiviteit iets hoger dan in 1998. Dat betekent dat de personele
inzet per (dag)opname en eerste polibezoek iets is afgenomen; dat heeft een dempend
effect op de uitgavengroei. Enkele jaren voorafgaand aan 2015 was de personele inzet per
verleende dienst nog lager. In 2011 vindt een omslag plaats: er worden minder diensten
verleend, maar het personeel neemt niet in dezelfde mate af. Vanaf dat jaar wordt er daar-
door meer personeel per verleende dienst ingezet.
In 2015 dragen de gestegen niet-personele uitgaven per verleende dienst ook bij aan de
groei in de reële uitgaven. Vooral in de laatste jaren van onze onderzoeksperiode wordt
hun rol groter. Dit komt door toenemende algemene uitgaven (bv. administratie) en cliënt-
gebonden uitgaven (bv. kosten van behandeling, medicijnen, verpleging, en apparatuur (zie
bv. cbs 2017a). Ook uitbesteed werk neemt toe, zodat de niet-personele uitgaven verder
groeien.

Groeiende uitgaven en dienstverlening door loslaten budgettering

Met uitzondering van de laatste drie jaar van onze onderzoeksperiode nemen de reële uit-
gaven over de hele periode toe. De groei is niet altijd even sterk en de oorzaken van de
groei verschillen per periode (zie figuur 3. We onderscheiden vier perioden).

In de eerste periode, tussen 1998 en 2003, nemen de reële uitgaven toe onder meer door
een groeiende dienstverlening. Ook de personele uitgaven per verleende dienst nemen
toe. Dat komt vooral doordat de loonkosten per uur stijgen. Het betreft de incidentele
loonkosten, en in veel mindere mate de reële cao-lonen (niet afzonderlijk in de figuur
opgenomen). Dat betekent dat er steeds minder laagopgeleid en daarmee laagbetaald per-
soneel in de ziekenhuizen werkt. Zo neemt het aantal leerling-verpleegkundigen af en het
aantal stagiaires toe (bv. dhd 2009; 2015). Ook neemt de inhuur van personeel toe (cbs
2008). Het gaat dan waarschijnlijk om personeel in de catering, onderhoud en dergelijke.
Doordat er per verleende dienst minder personeel wordt ingezet, stijgt de arbeidsproducti-
viteit. Dat heeft een dempend effect op de ontwikkeling in de reële uitgaven.

Uitgaven tussen 2003 en 2010 groeien door meer dienstverlening en niet-personele
uitgaven
In de periode tussen 2003 en 2010 nemen de reële uitgaven iets minder snel toe dan in de
voorgaande periode. De uitgaven groeien door een snelle toename van de dienstverlening
(onder meer als gevolg van de ‘boter bij de vis’-regeling, zie ook de beschrijving van de
dienstverlening). De invoering van de marktwerking in de ziekenhuizen in 2006 zorgt even-
eens voor een groei van de dienstverlening. Door deze (gedeeltelijke) marktwerking zijn de
macrobudgetten voor de totale ziekenhuiszorg losgelaten, en onderhandelen ziekenhuizen
en verzekeraars over (onder meer) de omvang van de dienstverlening. Voor ziekenhuizen is
een toename van de dienstverlening financieel aantrekkelijk, doordat de productiviteit
groter wordt (zie bv. Blank et al. 2016).
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In deze periode dragen de personele uitgaven per verleende dienst echter nauwelijks bij
aan de uitgavengroei. Net als in de vorige periode nemen de loonkosten per uur nog altijd
toe ten opzichte van 1998. Ook in deze periode zijn dat vooral de incidentele loonkosten.
De inzet van personeel groeit echter niet met de dienstverlening mee, oftewel de arbeids-
productiviteit stijgt sneller dan in de voorgaande periode. De groeiende arbeidsproductivi-
teit compenseert de stijgende loonkosten per uur en drukt daarmee de uitgavengroei.6

De niet-personele uitgaven per verleende dienst nemen wel toe, maar doordat deze min-
der dan een derde deel van de uitgaven voor hun rekening nemen, is het effect op de totale
uitgavengroei niet zo groot. Het gaat om uitgaven aan verbruiksmiddelen (zoals medicij-
nen), en uitgaven aan kapitaal (gebouwen en (dure) apparatuur) (zie bv. Blank et al. 2016;
cbs 2017a). Deze toename van de niet-personele uitgaven per verleende dienst komt door-
dat de ligduur afneemt en de zorgintensiteit per polibezoek en (dag)opname toenemen.

Uitgaven tussen 2010 en 2013 groeien minder sterk door minder dienstverlening
In de derde periode, tussen 2010 en 2013, nemen de uitgaven minder snel toe dan in de
periode daarvoor. De groei van de dienstverlening is omgeslagen in een daling; we zien dat
terug in een daling van de component deelname in figuur 3. Daarvoor verantwoordelijk is
het weer deels invoeren van de budgettering. Dat heeft een rem op de totale reële uit-
gaven en de dienstverlening gezet.
In deze periode leveren de toenemende personele uitgaven per verleende dienst weer een
bijdrage aan de uitgavengroei. De loonkosten per uur nemen nog altijd toe (hoewel minder
snel dan in de vorige periode), maar in deze periode daalt de arbeidsproductiviteit (vanaf
2011). Beide hebben een opstuwend effect op de totale reële uitgaven.
De niet-personele uitgaven per verleende dienst stijgen ook in deze periode, door toe-
nemende cliëntgebonden, onderhouds- en algemene uitgaven (cbs 2017a).
Kortom, ondanks de stijgende personele en niet-personele uitgaven per verleende dienst
nemen als gevolg van de afnemende dienstverlening de totale reële uitgaven af. Dit wijst
erop dat budgettering een adequaat middel lijkt om de uitgaven te beperken. Het effect op
de reële uitgaven loopt vooral via een rem op de dienstverlening en niet via een productivi-
teitsverbetering (zie bv. Blank et al. 2016). Zoals de Taskforce Beheersing Zorguitgaven
(2012) het formuleert: ‘Productiviteitswinst wordt beperkt omgezet in lagere prijzen, zij
accommodeert vooral meer zorg.’

Uitgavendaling tussen 2013 en 2015 door minder dienstverlening
In de laatste periode, tussen 2013 en 2015, neemt de dienstverlening sneller af dan in de
voorgaande periode. Dat komt ook nu weer door een dalende deelname. Verantwoordelijk
daarvoor is in deze periode naar alle waarschijnlijkheid de herinvoering van de macro-
budgetten, die een plafond vormen voor de totale uitgaven van de ziekenhuizen (zie de
beschrijving van de dienstverlening). Door de sterke daling in de dienstverlening groeien de
reële uitgaven niet verder door, ondanks de – ten opzichte van de vorige periode – verder
toenemende niet-personele en personele uitgaven per verleende dienst. De stijging van de
personele uitgaven per verleende dienst in de periode tussen 2013 en 2015 is vooral het
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gevolg van een verder afnemende arbeidsproductiviteit: de personele inzet loopt niet terug
met de daling van de dienstverlening, maar blijft toenemen. De lonen nemen weliswaar
nog toe, maar steeds minder snel. Hier kan (evenals eerdergenoemd) ook het verder uitbe-
steden van eenvoudig werk een rol spelen.

Noten

1 Algemene ziekenhuizen richten zich op de veelvoorkomende typen zorg. Universitaire medische centra
bieden topreferente zorg; dat is hooggespecialiseerde zorg (zoals complexe oncologische chirurgie of
cardiochirurgie). Naast het bieden van patiëntenzorg en onderwijs wordt daar ook onderzoek verricht.
De categorale ziekenhuizen behandelen een bepaalde categorie patiënten. Voorbeelden daarvan zijn
revalidatiecentra of instellingen die zich alleen richten op oncologie (Boot 2013). Daarnaast bestaan er
privéklinieken. Deze blijven vanwege het ontbreken van voldoende informatie buiten beschouwing.

2 De medisch specialisten die in een algemeen ziekenhuis werken, zijn niet allemaal in dienst van het
ziekenhuis. Een aanzienlijk deel werkt als vrijgevestigde medisch specialist (eventueel in de vorm van
een maatschap). Universitaire ziekenhuizen kennen geen vrijgevestigde medisch specialisten. Daar zijn
alle medisch specialisten in loondienst werkzaam (Boot 2013).

3 Volgens Blank et al. (2016) treden in de zorgzwaarte van de opgenomen of poliklinisch behandelde
patiënten (de zogenoemde casemix) geen veranderingen op in de periode 1998 tot en met 2015.
Het hanteren van een vaste weging van de opnamen en polibezoeken leidt dus niet tot een vertekening
van de werkelijk geleverde prestaties.

4 De demografische component gaat uit van de uitgaven per hoofd van de bevolking in verschillende
leeftijdsklassen in 2013 (Volksgezondheidenzorg.info 2017). In andere voorzieningen speelt het aantal
deelnemers per hoofd van de bevolking een rol.

5 Hoewel meestal het inhuren van personeel (bv. via een uitzendbureau) wel als (overige) personele kos-
ten wordt aangemerkt (zie bv. cbs 2008; 2017a). Hoewel de uitgaven aan ingehuurd personeel toe-
nemen, kan dit de toenemende uitgaven aan niet-personele uitgaven dus niet verklaren.

6 Blank en Eggink (2014) en Blank et al. (2016) concluderen dat de productiviteit is toegenomen door de
snelle groei in het gebruik. In die studies wordt echter een andere methode gehanteerd dan in dit rap-
port. Daar wordt de productiviteit gecorrigeerd voor prijsveranderingen, die hier de uitgaven per ver-
leende dienst opstuwen.
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Praktijken van huisartsen1

– In 2015 wordt 2,6 miljard euro uitgegeven aan huisartsenzorg. Ten opzichte van 1998 is
dat in reële termen een stijging van 63%; een minder snelle groei dan in de sector als
geheel (90%).

– De dienstverlening van huisartsenpraktijken neemt tussen 1998 en 2015 toe met 34%,
als gevolg van meer consulten per patiënt.

– Huisartsenpraktijken zijn uitgebreid met praktijkondersteuners, waardoor meer perso-
neel in de huisartsenzorg is ingezet: de arbeidsproductiviteit daalt, wat de uitgaven
opstuwt.

Kader 1 Kerncijfers praktijken van huisartsen
Aan huisartsenzorg is in 2015 in reële termen 2,6 miljard euro uitgegeven. Dat is 7% van de totale
reële uitgaven aan curatieve zorg. In totaal verzorgen de huisartsen in 2015 ruim 84 miljoen con-
sulten. Het personeel in de huisartsenzorg omvat bijna 15.000 arbeidsjaren. Dat is 4% van het per-
soneel dat in de curatieve zorg werkzaam is.
 
Bron: scp (dps)

In de curatieve gezondheidszorg nemen de huisartsen een centrale positie in. De huisarts is
de zorgverlener bij wie mensen in eerste instantie aankloppen, en hij/zij is niet alleen
behandelaar, maar ook verwijzer naar specialistische voorzieningen. Zonder verwijzing van
de huisarts kan een patiënt geen afspraak maken met een (medisch) specialist.2 De huisarts
fungeert dus als poortwachter in de gezondheidszorg. Huisartsen beheren ook de medi-
sche gegevens van hun patiënten (Boot 2013).

Vrijwel alle uitgaven aan huisartsenzorg lopen via de zorgverzekeringen (voor 2006 was dat
via de Ziekenfondswet en particuliere verzekeringen, en na 2006 via de Zvw (cbs 2017b)).
Voor een bezoek aan de huisarts hoeven patiënten momenteel geen eigen betalingen toe
doen: het valt niet onder het eigen risico van de zorgverzekeringen. In 2005 bedroegen de
eigen bijdragen van patiënten 5% van de totale uitgaven van de huisartsen (cbs 2017b).

Stijgende uitgaven en hogere personele inzet

De reële uitgaven aan huisartsenzorg nemen tussen 1998 en 2015 toe met 63% (zie
figuur 1). Deze ontwikkeling gaat samen met een forse toename in de personele inzet: een
groei van 157%. Daarmee lijkt de personele inzet de voornaamste motor achter de geste-
gen reële uitgaven te zijn. Het beroep dat op de huisartsen wordt gedaan, is in onze onder-
zoeksperiode lange tijd min of meer constant. Vanaf 2010 wordt er wel meer gebruik-
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gemaakt van de diensten van de huisartspraktijken. In 2015 verzorgen de huisartsen
84 miljoen consulten; dat is een toename van 34% ten opzichte van 1998.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van huisartspraktijken, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven komen (in prijzen van 2015) in 1998 uit op 1,2 miljard euro. In 2015 zijn de uitgaven
opgelopen tot 2,6 miljard euro. In 1998 bedraagt de personele inzet 5800 arbeidsjaren; in 2015 zijn dat
14.900 arbeidsjaren. In 1998 bieden huisartsen 63 miljoen consulten aan. In 2015 is dat aantal opgelo-
pen tot 84 miljoen consulten.

Bron: scp (dps)

Toename dienstverlening door meer consulten per patiënt

Kader 2 Meting van de dienstverlening van huisartspraktijken
Het beroep dat op de huisartsen wordt gedaan, meten we aan de hand van het aantal huisarts-
consulten in een jaar. Dit betreft alle typen consulten, dus naast het bezoek van een patiënt aan de
huisartspraktijk worden hier ook het telefonische en e-mailconsult, korte en lange visites en kleine
chirurgische ingrepen toe gerekend. Het aantal huisartsconsulten in een jaar is opgebouwd uit het
aantal mensen dat in een jaar een (of meerdere) bezoek(en) aan de huisarts brengt en het aantal
keer dat zij gemiddeld in een jaar naar de huisarts gaan (aantal consulten per patiënt).
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Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van huisartsenpraktijken, 1998-2015 (links in absolute aantallen en
rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

In 2015 verzorgen huisartsen 84 miljoen consulten voor 11,7 miljoen mensen (zie meting
van de dienstverlening). Dit aantal verandert niet veel tussen 1998 en 2015 (zie figuur 2).
Patiënten bezoeken gemiddeld genomen ongeveer zeven keer per jaar een huisarts (zie
figuur 2 en cbs 2017a). In 1998 doen patiënten gemiddeld slechts vijf keer in een jaar een
beroep op de dienstverlening van de huisartsenpraktijk. Tot en met 2008 verandert het
aantal consulten per patiënt niet veel. Daarna neemt het aantal consulten per patiënt lang-
zaam wat toe. Tussen 2013 en 2014 groeit het aantal consulten per patiënt ineens fors. Uit-
eindelijk ligt het totaal aantal consulten in 2015 36% hoger dan in 1998 (zie figuur 2).
Op basis van gegevens van het cbs weten we dat naarmate patiënten ouder worden zij de
huisarts vaker bezoeken (cbs 2017a). De vergrijzing levert dus een bijdrage aan het groei-
ende aantal consulten. Een belangrijke reden voor de toename in het aantal consulten per
patiënt komt voort uit de uitbreiding van de huisartsenpraktijk. Daarin bieden naast de
huisarts(en) ook zogenoemde praktijkondersteuners (poh’s) hulp aan patiënten. De poh is
onder meer in de huisartsenzorg geïntroduceerd om de werkdruk van de huisartsen te ver-
lichten, waarover de huisartsen aan het begin van dit nieuwe millennium aan de bel trok-
ken (Boot 2013). De toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) zag
de knelpunten in de huisartsenzorg vooral als een organisatorisch en niet als een financieel
probleem (tk 2003/2004). De oplossing bestond daarom uit een nauwere samenwerking
tussen huisartsen en andere hulpverleners uit de eerstelijnszorg, waardoor weer aantrek-
kelijke werkplekken zouden ontstaan. In 2000 is de poh-somatiek geïntroduceerd, die zich
richt op patiënten met lichamelijke chronische aandoeningen (Hassel et al. 2016). Om de
toenemende vraag naar psychische en psychosociale hulp binnen de huisartsenzorg het
hoofd te bieden, is in 2008 de poh-ggz ingevoerd (Hassel et al. 2016). Sinds 2014 heeft de
poh-ggz in de huisartsenpraktijk een grotere rol gekregen, omdat patiënten met lichte
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psychische klachten alleen nog bij de huisarts terechtkunnen (Rijksoverheid 2018). Deze
wijziging maakt deel uit van veranderingen die het ministerie van vws in de curatieve zorg
in gang heeft gezet en waarbij tweedelijnszorg wordt vervangen door eerstelijnszorg (tk
2013/2014). De taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers in de huisartsen-
praktijk – te weten de huisartsen en poh’s – nemen toe. Als onderdeel van de veranderin-
gen zijn huisartsen namelijk onder andere ook gerechtigd kleine chirurgische ingrepen uit
te voeren. De gewijzigde beleidslijnen bieden een verklaring voor de toename in het aantal
consulten per patiënt vanaf 2008.

Uitgaven stijgen door dalende arbeidsproductiviteit en groeiende dienstverlening

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan huisartsenzorg, 1998-2015 (in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven zijn gebaseerd op geschatte gegevens voor de personele uitgaven.

Bron: scp (dps)

Een belangrijke verklaring voor de toename in de reële uitgaven aan huisartsenzorg in 2015
ligt in een grotere inzet van personeel in 2015 ten opzichte van 1998 (zie figuur 3). In de
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loop van de tijd wordt per consult meer personeel ingezet: de arbeidsproductiviteit in de
huisartsenzorg neemt af. De extra medewerkers zijn niet alleen huisartsen, maar ook assis-
tenten en andere ondersteuners die deel uitmaken van de huisartspraktijken (zie de
beschrijving van de dienstverlening). Het aantal arbeidsjaren aan poh’s in de huisartsen-
praktijk is tussen 2011 en 2016 met gemiddeld 10% per jaar toegenomen (Heiligers et al.
2012). Inclusief de arbeidsjaren aan poh-ggz gaat het naar schatting tussen 2011 en 2016
om een jaarlijkse gemiddelde groei van 18% (Hassel et al. 2016). Door de verschuiving van
taken naar de (lagerbetaalde) poh dalen de loonkosten per uur, vooral de incidentele loon-
kosten (niet afzonderlijk gespecificeerd in figuur 3). Hiertegenover staat een stijging van
het reële cao-loon.
De stijgende uitgaven aan huisartsenzorg zijn daarnaast het gevolg van de groei in het
beroep op de dienstverlening van de huisartsen. Zoals al eerder gemeld (de beschrijving
van de dienstverlening) uit zich dat in een toename van het aantal consulten. Dat aantal
neemt toe onder meer doordat ouderen meer gebruikmaken van huisartsenzorg (compo-
nent demografie in figuur 3) en omdat er per leeftijdsgroep meer consulten worden gele-
verd (component deelname in figuur).

Uitgavengroei tussen 1998 en 2015 door personele uitgaven per consult

De ontwikkeling in de reële uitgaven aan huisartsenzorg is grofweg onder te verdelen in
twee perioden. De eerste periode, van 1998 tot en met 2011, is er een van groei. Vanaf 2011
lijken de uitgaven zich te stabiliseren.

Uitgaven stijgen tussen 1998 en 2011 door dalende arbeidsproductiviteit
In de eerste periode, tussen 1998 en 2011, groeien de uitgaven onverminderd, met uitzon-
dering van de jaren 2003 tot en met 2005. In die periode dalen de uitgaven. Vanwege het
ontbreken van informatie over de personele uitgaven voor de periode 1998 tot en met
20043 besteden we aan deze daling geen afzonderlijke aandacht, maar nemen deze op in
een langere periode van groei.
De groei in de reële uitgaven in de periode 1998 tot en met 2011 is vooral het resultaat van
toegenomen personele bestedingen per consult. Hoewel de data het niet mogelijk maken
om harde uitspraken over de personele bestedingen tot en met 2004 te doen, komt het
beeld daarvan wel overeen met wat we uit andere bronnen weten: de geschatte loonkos-
ten per uur nemen toe. In reactie op de eis van een betere beloning van de Landelijke Vere-
niging van Huisartsen (lhv) zijn aanpassingen in de financiering van de huisartsenhulp aan-
gebracht (tk 2000/2001), zoals invoering van een nacht- en weekendtarief, verhoging van
de praktijkkostenvergoeding en financiering van de praktijkondersteuning (tk 2003/2004).
Vanaf 2004 speelt de toename in de personele inzet per consult – of anders gezegd een
afgenomen arbeidsproductiviteit – een rol in de stijgende personele bestedingen per
consult. De dalende arbeidsproductiviteit komt onder meer voort uit het toevoegen van de
poh’s aan de huisartsenpraktijk (zie de achtergronden van de ontwikkelingen). Daarmee
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werd ingegaan op de wensen van de huisartsen om de werkdruk4 te verlichten (zie ook tk
2003/2004).

Groei uitgaven tussen 2011 en 2015 vlakt af door stabilisatie personele uitgaven per consult
Tussen 2011 en 2015 vlakt de groei in de reële uitgaven aan huisartsenzorg af. Dat komt
doordat de personele uitgaven per consult afnemen: de arbeidsproductiviteit daalt niet
meer en de loonkosten per uur nemen af. Vooral de incidentele loonkosten dalen (niet
apart in figuur 3 opgenomen). In de achtergronden van de ontwikkelingen is al gezegd dat
het extra personeel in de huisartsenpraktijk vooral ondersteunend personeel betreft
(zie verder ook Hassel et al. 2016). Er is wel een toenemend aantal consulten per patiënt
(zie ook beschrijving van de dienstverlening en stijging van de component deelname in
figuur 3). Tot slot neemt het aantal consulten ook toe omdat de bevolking vergrijst: de
component demografie in de figuur neemt over de hele onderzoeksperiode langzaam toe.

Noten

1 Voor 1998 ontbreekt informatie over het aantal arbeidsjaren. Informatie over de personele bestedingen
ontbreekt voor de periode 1998 tot en met 2004. In beide gevallen is de ontbrekende informatie geëx-
trapoleerd op basis van totale kosten.

2 De fysiotherapeut vormt daarop een uitzondering. Daar kunnen patiënten ook naartoe zonder verwij-
zing van de huisarts.

3 Deze daling is geschat aan de hand van de personele inzet in die periode.
4 Dat de arbeidsproductiviteit is gedaald, wil overigens niet per se zeggen dat de werkdruk is verminderd.

Het is mogelijk dat huisartsen – doordat oudere patiënten met complexere problemen langer thuis blij-
ven wonen – meer overleg met specialisten en wijkverpleging moeten voeren om het welzijn van hun
patiënten in de gaten te houden. De tijd die huisartsen aan overleg besteden, hebben wij in deze studie
niet kunnen meenemen.
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Apotheken1

– De reële uitgaven van apotheken bedragen in 2015 bijna 1,3 miljard euro. Dat is een
groei van 74% ten opzichte van 1998. Dat is een minder snelle groei dan gemiddeld in
de curatieve zorg (90%).

– Het aantal verstrekte recepten (ofwel de dienstverlening) is tussen 1998 en 2015 toege-
nomen met 112%. Dit komt door veranderingen in het voorschrijfgedrag van vooral
huisartsen.

– De groei in de reële uitgaven blijft achter bij de dienstverlening doordat de arbeids-
productiviteit toeneemt. Vanwege financiële krapte zien apotheken zich genoodzaakt
minder personeel in te zetten.

Kader 1 Kerncijfers apotheken
In 2015 verstrekken apotheken 239 miljoen keer medicijnen. De uitgaven van apotheken (apo-
theekvergoeding) bedragen bijna 1,3 miljard euro, ofwel 4% van de sector curatieve zorg. De uit-
gaven hebben betrekking op de handelingen die apotheken verrichten en niet op de waarde van
de medicijnen. Het merendeel van de uitgaven (58%) betreft personele bestedingen. De apothe-
ken zijn in 2015 goed voor bijna 18.000 arbeidsjaren (7% van de curatieve zorg).

Bron: scp (dps)

Als mensen medicatie nodig hebben om gezondheidsproblemen te voorkomen, bestrijden
of verminderen, dan kan de huisarts of medisch specialist (net als de tandarts) daar een
recept voor uitschrijven. Vervolgens verstrekt de apotheek deze geneesmiddelen. Tot de
taken van de apotheker behoren de inkoop van geneesmiddelen en ten dele de bereiding
daarvan, evenals de controle op recepten en de begeleiding bij het gebruik van genees-
middelen door de patiënten. Verder biedt de apotheker voorlichting aan patiënten, zorg-
verleners en zorginstellingen.
We bekijken in dit onderzoek alleen de uitvoeringskosten van de apotheken; de kosten van
medicijnen zelf worden niet meegenomen.2 Een prijsstijging van medicijnen heeft immers
geen gevolgen voor de werklast van de apotheken. De apotheken worden voor ongeveer
een derde deel gefinancierd door betalingen van gebruikers; het overige deel loopt via de
zorgverzekeringen (gebaseerd op financieringsinfomatie incl. geneesmiddelen (cbs 2017)).
In 2008 namen de eigen betalingen door veranderingen in het basispakket toe en sinds-
dien is een stijgende trend zichtbaar.

Uitgaven blijven vanaf 2012 achter bij de dienstverlening

De reële uitgaven aan apotheken groeien tussen 1998 en 2015 met 74% (zie figuur 1).
De groei in de uitgaven vindt voornamelijk plaats in 2009 en 2010. De inzet van personeel
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neemt minder snel toe dan de uitgaven en stijgt met 46%. Het aantal verstrekkingen
neemt sneller toe dan de uitgaven en stijgt met 112%. Het gaat om een vrij geleidelijke stij-
ging, waar vanaf 2008 een versnelling in zit. Doordat het aantal verstrekkingen sneller toe-
neemt dan de uitgaven, nemen de uitgaven per verstrekking af.

Figuur 1
Uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van apotheken, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a In 1998 bedragen de uitgaven in prijzen van 2015 0,7 miljard euro. In 2015 wordt 1,3 miljard euro aan
apotheken uitgegeven. In 1998 bedraagt de personele inzet 12.700 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat
18.500 arbeidsjaren. Het aantal verstrekkingen neemt toe van 113 miljoen in 1998 naar 239 miljoen in
2015.

Bron: scp (dps)

Groei dienstverlening door meer recepten per patiënt

Kader 2 Meting van de dienstverlening van apotheken3

We meten de dienstverlening van apotheken aan de hand van het aantal verstrekte recepten,
ofwel het aantal keer dat er medicijnen worden geleverd. De uitsplitsing van het aantal verstrekte
recepten in het aantal patiënten en het aantal recepten per patiënt is alleen beschikbaar voor de periode
2000 tot en met 2014.

In 2014 worden 233 miljoen recepten verstrekt (zie meting van de dienstverlening). In 2000
ligt dat aantal op ruim 121 miljoen; daarmee is de dienstverlening tussen 2000 en 2014 toe-
genomen met 92%. Tot 2008 gaat het om een geleidelijke stijging. Daarna neemt het

7 3 a p o t h e k e n



aantal verstrekkingen tot 2011 sterker toe, om vanaf dat moment weer gematigder te
groeien (zie ook figuur 1).

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van apotheken, 2000-2014 (links in absolute aantallen en rechts in
indexcijfers, 2000 = 100)a

a Deze informatie is niet beschikbaar voor de periode vóór 2000 en voor het jaar 2015.

Bron: scp (dps)

Een groot deel van de Nederlandse bevolking ontvangt medicijnen via de apotheek.
In 2000 zijn dat 14,4 miljoen mensen (zie figuur 2). Hun aantal is in 2014 toegenomen tot
15,6 miljoen, een toename van 8%. Deze groei in het aantal geneesmiddelengebruikers
onder de Nederlandse bevolking hangt samen met een veroudering van de bevolking: met
het stijgen van de leeftijd neemt het medicijngebruik toe. Ook hangt de groei waarschijnlijk
samen met een verschuiving van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie (zie ook
Ziekenhuizen en medisch specialisten). Het aantal recepten per patiënt neemt met 77%
veel sterker toe dan het aantal patiënten. Gemiddeld genomen krijgen patiënten in 2000
acht recepten in een jaar voorgeschreven (zie figuur 2, links). In 2014 is dat aantal opgelo-
pen tot gemiddeld vijftien recepten in een jaar. Aan het begin van onze onderzoeksperiode
is het aantal recepten per patiënt redelijk stabiel. Vanaf 2007 neemt het aantal verstrekte
recepten duidelijk toe. Een verklaring daarvoor is een stijging van de voorschriften door
huisartsen (Stichting Farmaceutische Kengetallen 2007); dit betreft vooral herhaalrecepten.
Als gevolg van een nieuwe tariefstructuur voor huisartszorg in de Zorgverzekeringswet
mochten huisartsen een vergoeding in rekening brengen voor het uitschrijven van herhaal-
recepten aan al hun patiënten. In het oude stelsel gold deze vergoeding alleen voor her-
haalrecepten bij particulier verzekerden (Stichting Farmaceutische Kengetallen 2007). Het
afzwakken van de groei in het aantal recepten per patiënt vanaf 2011 zou te maken kunnen
hebben met een beperktere vergoeding in het basispakket van een aantal medicijnen (bv.
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anticonceptiva en maagzuurremmers; zie Stichting Farmaceutische Kengetallen 2012; 2013)
en het verhogen van het eigen risico (vooral in 2013 treedt een forse verhoging op; zie
Stichting Farmaceutische Kengetallen 2014)).

Uitgaven nemen toe door stijging in dienstverlening

Een belangrijk deel van de groei in de uitgaven aan apotheken wordt verklaard door de
toename in de dienstverlening (in 2015 worden 112% meer verstrekkingen verleend dan in
1998). Het aantal recepten neemt vooral toe door een stijgende deelname: per hoofd van
de bevolking worden er meer recepten verstrekt, ook wanneer we rekening houden met de
vergrijzing. De bevolkingsgroei en een ouder wordende bevolking hebben een veel kleiner
effect op de dienstverlening (component demografie in figuur 3).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan apotheken, 1998-2015 (in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven zijn gebaseerd op geschatte gegevens voor de dienstverlening en de personele
uitgaven.

Bron: scp (dps)
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Ook de uitgaven per recept nemen toe. De personele inzet per verleende dienst neemt tus-
sen 1998 en 2015 af. Dat betekent dat bij een toename van het aantal verstrekte recepten
de arbeidsproductiviteit is gestegen. Dit lijkt samen te hangen met financiële krapte onder
apothekers (Stichting Farmaceutische Kengetallen 2011; 2012). Daardoor hebben zij bezui-
nigd op personeel of zijn er geen mogelijkheden om uit te breiden ondanks de toename
van het aantal verstrekte recepten. Over de loonkosten en de niet-personele uitgaven zijn
alleen schattingen bekend. Deze lijken te wijzen op toenemende loonkosten en afnemende
niet-personele uitgaven.

Uitgaven groeien door dienstverlening en loonkosten

In de ontwikkeling van de reële uitgaven voor apotheken zijn drie perioden te onderschei-
den. In de eerste periode tussen 1998 en 2008 groeien de uitgaven geleidelijk. Tussen 2008
en 2010 stijgen de uitgaven aanzienlijk. Na 2010 nemen de uitgaven na een aanvankelijke
daling langzaam weer toe. De uitsplitsing naar personele en niet-personele uitgaven is
alleen in de periode 2001 tot en met 2011 te maken.

Tussen 1998 en 2008 groeien de uitgaven door meer verstrekkingen per patiënt
In de eerste periode, tussen 1998 en 2008, nemen de reële uitgaven toe, doordat de
dienstverlening toeneemt. Deze lichte stijging van het aantal verstrekkingen komt vooral
door een lichte toename van het aantal recepten per patiënt (component deelname in
figuur 3). De inzet van personeel per recept verandert niet. En in de jaren tussen 2001 en
2008 veranderen de personele én de niet-personele uitgaven per recept nauwelijks.

Tussen 2008 en 2010 groeien de uitgaven sterker door stijgende loonkosten
Tussen 2008 en 2010 nemen de uitgaven sterker toe door meer dienstverlening door apo-
theken. Zoals we in beschrijving van de dienstverlening hebben gezien, komt dat vooral
doordat er per patiënt vaker (herhaal)recepten worden voorgeschreven (Stichting Farma-
ceutische Kengetallen 2007).
Naast een toegenomen dienstverlening dragen ook de personele uitgaven per recept hun
steentje bij aan de reële uitgavengroei. Hoewel de loonkosten per uur vooral in 2010
behoorlijk toenemen, worden de personele uitgaven per recept beperkt, doordat er minder
personeel per recept wordt ingezet: de arbeidsproductiviteit stijgt. Verantwoordelijk daar-
voor lijkt de eerdergenoemde financiële krapte bij de apotheken (Stichting Farmaceutische
Kengetallen 2011). Daardoor hebben zij moeten bezuinigen op personeel ondanks een
gestegen vraag naar de diensten van de apotheken.

Tussen 2010 en 2015 stabiliseren de uitgaven door stijgende arbeidsproductiviteit
Ten opzichte van de vorige periode nemen de reële uitgaven tussen 2010 en 2015 eerst
aanzienlijk af, om vervolgens langzaam weer licht te stijgen. Over het geheel genomen
treedt tussen 2010 en 2015 ten opzichte van de voorgaande periode een daling in de reële
uitgaven op. Dat komt doordat apotheken ondanks de nog altijd toenemende dienst-
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verlening vanwege financiële krapte bezuinigen op hun personeel (net als aan het einde
van de voorgaande periode). De personele inzet groeit minder dan het aantal recepten.
Daardoor neemt de arbeidsproductiviteit aan het begin van deze periode sterker toe. In de
loop van de periode tussen 2010 en 2015 ebt die sterke daling weer weg (Stichting Farma-
ceutische Kengetallen 2012).

Noten

1 De informatie over verstrekkingen door apotheken begint in 2000. De jaren 1998 en 1999 zijn geschat.
Ook de personele uitgaven zijn deels geschat, voor de jaren 1998 tot en met 2000. In de jaren 2011 tot
en met 2015 is er geen informatie over de personele uitgaven, omdat de tarieven vrijgelaten zijn. Ook
dit wordt geschat.

2 De kosten van de medicijnen zelf nemen een groot deel van de totale uitgaven van apotheken in
beslag: in 2015 bijna 3 miljard euro (Stichting Farmaceutische Kengetallen 2007).

3 Voor de andere verrichtingen van de apotheken beschikken we helaas niet over voldoende gegevens
voor de hele onderzoeksperiode. We richten ons in deze studie daarom alleen op het aantal verstrek-
kingen.
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Geestelijke gezondheidszorg (ggz)1

– Aan gespecialiseerde ggz wordt in 2014 5,7 miljard euro uitgegeven: een reële stijging
van 85% ten opzichte van 1998. Dit komt bijna overeen met de gemiddelde stijging in
de sector.

– De dienstverlening stijgt in dezelfde periode met 160%. Dit komt door stijgende deel-
name aan de ggz (de dienstverlening per hoofd van de bevolking).

– Vooral door de gestegen arbeidsproductiviteit nemen de uitgaven niet in dezelfde
mate toe als de dienstverlening.

Kader 1 Kerncijfers geestelijke gezondheidszorg
De uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg bedragen in 2014 5,7 miljard euro. Dit komt over-
een met 14% van de totale uitgaven van de sector curatieve zorg. Ongeveer 74% daarvan zijn per-
sonele uitgaven. In 2014 zijn er in de ggz ruim 64.000 arbeidsjaren (19% van de sector curatieve
zorg). In 2014 maken ruim 710.000 mensen gebruik van de gespecialiseerde ggz (voorheen tweede-
lijns ggz).
 
Bron: scp (dps), nza 2017b

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt zorg aan mensen met psychische problemen.
Deze zorg richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoenin-
gen, de bevordering van de maatschappelijke participatie van mensen met een psychische
aandoening en het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die
uit zichzelf geen hulp zoeken (ggz Nederland 2018).
Tot en met 2013 wordt een onderscheid gemaakt tussen eerstelijns ggz (voor lichte proble-
matiek) en tweedelijns ggz (voor ernstiger problematiek). In de eerste lijn verleent de huis-
arts zorg, naast het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen. Dit wordt ook wel
aangeduid als basis-ggz. Is meer specialistische behandeling noodzakelijk, dan verwijst de
huisarts of medisch specialist de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz.
Hieronder vallen verslavingsklinieken, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelin-
gen van algemene ziekenhuizen, riagg’s en vrijgevestigde psychotherapeuten en psychi-
aters. In 2014 is overgestapt op een indeling tussen basis-ggz en gespecialiseerde ggz.2

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de gespecialiseerde (voorheen tweedelijns) ggz, en
dus niet de (basis)zorg die wordt verleend door bijvoorbeeld huisartsen of maatschappelijk
werkers (zie bv. cbs 2017).3

In 2014, het meest recente jaar waarover we gegevens ter beschikking hebben, wordt de
ggz voor een groot deel gefinancierd via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).
Tot de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 viel de gehele ggz onder de
Awbz. Sinds die tijd wordt de geneeskundige ggz gefinancierd via de collectieve en aanvul-
lende zorgverzekeringen. In 2015 zijn de niet-geneeskundige ggz en de langdurige ggz, die
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onder de Awbz viel, overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Een klein deel ging over naar de Wet langdurige zorg (Wlz) (tk 2017/2018).

Toenemende uitgaven en dienstverlening
De reële uitgaven voor de ggz nemen tussen 1998 en 2014 met bijna 90% toe, van 3,1 mil-
jard euro tot 5,7 miljard euro (in prijzen van 2015, zie figuur 1). Dit is sneller dan de groei
van de meeste andere voorzieningen in de sector curatieve zorg (zie Curatieve zorg, figuur
4). Ook het aantal arbeidsjaren in de ggz neemt toe, maar minder snel dan de uitgaven
(39%).4 Tot aan 2012 neemt de dienstverlening van de ggz fors toe. Daarna is de omvang
stabiel. In totaal leidt dit tussen 1998 en 2014 tot een groei in de dienstverlening met 160%.
Net als bij de uitgaven groeit de dienstverlening van de ggz-diensten daarmee sneller dan
bij de andere zorgvoorzieningen. De dienstverlening neemt sneller toe dan de uitgaven en
de arbeidsjaren. Dit betekent dat de reële uitgaven per verleende dienst fors toenemen en
de arbeidsproductiviteit stijgt (minder personeel per verleende dienst). Deze bevindingen
worden onderschreven door Bijenhof et al. (2012).

Figuur 1
Uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de ggz, 1998-2014 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 3,1 miljard euro en in 2013 5,7 miljard euro. In
1998 bedroeg de personele inzet 45.900 arbeidsjaren, in 2014 zijn dat 64.000 arbeidsjaren. De dienst-
verlening is een gewogen gemiddelde en daarom niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)
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Dienstverlening groeit sterk tot 2012

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de ggz
Er zijn verschillende vormen van gespecialiseerde ggz. Het grootste deel van de cliënten wordt
ambulant, in deeltijd, residentieel of in combinaties hiervan verzorgd (Bijenhof et al. 2012). Als
indicator voor dienstverlening van de ggz volgen we de volume-index van het cbs. Deze houdt
rekening met de kostenverschillen tussen typen zorg (zie bv. cbs 2016; Denneman 2008). In de
maat voor de dienstverlening wordt ook rekening gehouden met het gebruik van persoonsgebon-
den budgetten (pgb’s). Vanaf 2015 is deze index voor de dienstverlening niet beschikbaar. Deze
periode bespreken we dan ook niet.

De dienstverlening van de ggz groeit gedurende vrijwel de hele periode 1998 tot en met
2014. Alleen in de jaren na 2012 treedt een stagnatie op. Dit heeft waarschijnlijk te maken
met het Bestuurlijk Akkoord dat in 2012 werd afgesloten (Algemene Rekenkamer 2016; tk
2011/2012). Hierin spraken de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliënten-
organisaties af om in te zetten op ambulante zorg en de zorg in instellingen af te bouwen.
Hiermee neemt de dienstverlening (gecorrigeerd voor zorgzwaarte) af. Ook de invoering
van een eigen bijdrage voor de tweedelijns ggz die in 2012 is ingegaan, zal hebben bij-
gedragen aan de stagnerende groei (Bijenhof et al. 2012).
De toename van de dienstverlening in de ggz wordt volgens Niaounakis (2013) en Blank et
al. (2016) vooral gestuurd door een groei in de ambulante behandelingen en deeltijd-
behandelingen. Dit is ook de inzet van het beleid (Bijenhof et al. 2012): de rijksoverheid en
de ggz-branche streven naar betere toegankelijkheid. Het aantal verpleegdagen in psychi-
atrische ziekenhuizen daarentegen neemt wat af. In de groei van de dienstverlening treedt
vanaf 2004 een vertraging op. Dit komt door een kentering in de groei van het aantal deel-
tijdbehandelingen. Deze kentering kan te maken hebben met de aanpassingen in de eigen
betalingen die met de modernisering van de Awbz zijn ingegaan (Blank et al. 2016;
Niaounakis 2013).
Voor de toename in de dienstverlening zijn – behalve het toegankelijker maken van de
zorg – nog enkele andere verklaringen te geven (Bijenhof et al. 2012). Zo stellen huisartsen
vaker de diagnose ‘psychische stoornis’, hoewel psychische stoornissen op zichzelf niet
vaker voorkomen. Daarnaast wordt de maatschappij volgens experts complexer, waardoor
de vraag naar ggz-zorg toeneemt.5 Ook het zorgaanbod leidt volgens Bijenhof et al. (2012)
tot een toename in de dienstverlening. Door de ‘boter bij de vis’-regeling aan het begin van
deze eeuw, waarbij de budgettering tijdelijk werd losgelaten, nam de dienstverlening toe.
Bovendien zijn er tussen 2008 en 2013 als gevolg van het geleidelijk invoeren van markt-
werking meer aanbieders bij gekomen (zie nza 2017a). Van Hoof et al. (2017) rapporteren
dat het aanbod van ambulante zorg onvoldoende is om de afbouw van bedden te com-
penseren, zoals was afgesproken in het Bestuurlijk Akkoord (tk 2011/2012).
Het Trimbos-instituut constateert dat de capaciteit van beschermd wonen (dat onder de
Wmo valt) in 2012 sterk is toegenomen (Van Hoof et al. 2017). Het lijkt alsof een deel van de
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intramurale ggz-capaciteit is omgezet naar beschermd wonen (wat niet onder de ggz valt).
Hierdoor zal de dienstverlening van de ggz afnemen.

Stijgende uitgaven vooral door toenemende deelname

Figuur 2
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de ggz, 1998-2014 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

De belangrijkste oorzaak van de sterk stijgende reële uitgaven is de toegenomen dienst-
verlening, en dan vooral de stijgende deelname (zie figuur 2). Rekening houdend met de
leeftijdsopbouw van de bevolking maken steeds meer mensen gebruik van de ggz.
De gebruikersgroep van de ggz is relatief jong. Deze bevolkingsgroep groeit niet zo sterk.
De demografische ontwikkeling heeft daarom slechts beperkt invloed op de dienst-
verlening en daarmee op de uitgaven (Slobbe et al. 2011).
Uitgaand van de stijgende deelname zou tussen 1998 en 2014 een toename van de uitga-
ven met 149% hebben plaatsgevonden. Stijgende loonkosten per uur stuwen de uitgaven
nog wat verder op (28%). Dat de uitgaven in werkelijkheid minder snel stijgen (85%), komt
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grotendeels doordat er per verleende dienst minder personeel wordt ingezet: de arbeids-
productiviteit stijgt. Dit dempt de uitgavengroei met 35%.
De geringere inzet van personeel per verleende dienst heeft waarschijnlijk te maken met de
verschuiving van intramurale (24 uurs)zorg naar ambulante zorg en deeltijdbehandelingen
(zie ook bv. Blank et al. 2016; Niaounakis 2013). Voor deze laatste twee typen zorg is minder
personeel per behandeling nodig.
Een substantieel deel van de uitgavengroei is niet direct aan een van de onderscheiden
componenten toe te schrijven, maar wordt veroorzaakt door de combinatie van de sterke
groei van verschillende componenten tezamen: de component groei-op-groei is groot (en
dempt de uitgavengroei). Zie verder het hoofdstuk Opzet en aanpak.

Uitgaven groeien minder snel dan dienstverlening

Al eerder is gemeld dat de uitgavegroei na 2012 tot stilstand komt. Vooral in de jaren na de
eeuwwisseling zijn de dienstverlening en de uitgaven snel gestegen.

Tussen 1998 en 2001 stijgen de uitgaven door groeiende deelname
In de periode tussen 1998 en 2001 nemen de dienstverlening en de uitgaven in een verge-
lijkbaar tempo toe. De deelname is, zoals in de gehele onderzoeksperiode, de drijvende
kracht achter de toename van de dienstverlening. De uitgaven per verleende dienst veran-
deren niet sterk doordat de loonkosten per uur toenemen, maar doordat er steeds minder
personeel per verleende dienst wordt ingezet.

Tussen 2001 en 2003 groeien de uitgaven snel door groeiende deelname
Tussen 2001 en 2003 is de ‘boter bij de vis’-regeling van kracht (vws 2001), die de dienst-
verlening fors opstuwt. De budgettering wordt in deze periode losgelaten, wat de groei
mogelijk maakt. Wachtlijsten worden zo weggewerkt. Vooral de extramurale zorg groeit
(zie bv. Blank et al. 2016). Per verleende dienst wordt er minder personeel ingezet. Deels zal
dit te maken hebben met de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg.

Tussen 2003 en 2012 groeien de uitgaven minder snel door minder stijgende deelname
Vanaf 2003 nemen de uitgaven minder snel toe dan daarvoor. Net als bij bijvoorbeeld de
ouderenzorg hangt dat waarschijnlijk vooral samen met herinvoering van de budgettering
van ggz-voorzieningen. In deze periode is een deel van de ggz overgeheveld van de Awbz
naar de Zvw. Verder is in deze periode de marktwerking (gedeeltelijk) ingevoerd. Als gevolg
daarvan traden veranderingen in de financiering op, die zorgaanbieders prikkelden om veel
diensten te leveren. Ook veranderingen in het eigenbijdragensysteem kunnen de groei van
de dienstverlening hebben beïnvloed. De inzet van personeel per dienst neemt weliswaar
nog toe, maar in veel mindere mate dan in de eerste twee perioden. De loonkosten per uur
groeien gematigd, deels te verklaren door een vergrijzend personeelsbestand.
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Tussen 2012 en 2014 blijven de uitgaven stabiel door stagnatie in de groei van de
dienstverlening
Na 2012 stabiliseert de dienstverlening zich en daarmee komt de uitgavengroei tot stil-
stand. De loonkosten per uur zijn stabiel en ook de inzet van personeel verandert
nauwelijks in deze periode. In het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz 2013-2014 hebben de
overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties afgesproken om met
beschikbare middelen voor de ggz minder in te zetten voor de intramurale zorg en meer
voor een betere ambulante zorg (tk 2011/2012).

Noten

1 Door de Hervorming Langdurige Zorg van 2015 is de situatie van de ggz in 2015 onvergelijkbaar met die
periode daarvoor. Daarom wordt de ggz besproken over de periode 1998 tot en met 2014, in plaats van
1998 tot en met 2015 zoals elders in deze publicatie.

2 Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz, net als voor de overig vormen van jeugdhulp,
overgeheveld naar de gemeenten (Staatsblad 2014).

3 Tweedelijns ggz betreft volgens de definitie van het cbs geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
met overnachting, en praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids-
en verslavingszorg.

4 De arbeidsjaren zijn voor de periode 1998 tot en met 2005 niet bekend. Deze zijn geschat op basis van
de personele uitgaven.

5 Dit speelt ook bij de gehandicaptenzorg. Zie Gehandicaptenzorg en Woittiez et al. (2014).
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Praktijken van tandartsen

– Met de zorg verleend door tandartspraktijken is in 2015 bijna 2,7 miljard euro gemoeid.
Dat is in reële termen een stijging van 68% ten opzichte van 1998. Daarmee stijgen de
uitgaven voor deze voorziening minder snel dan gemiddeld in de sector curatieve zorg
(90%).

– Het aantal tandartsconsulten neemt tussen 1998 en 2015 toe met 17%.
– Verantwoordelijk voor de stijging in de uitgaven zijn een dalende arbeidsproductiviteit

en stijgende niet-personele uitgaven.

Kader 1 Kerncijfers praktijken van tandartsen
In 2015 wordt in reële termen 2,7 miljard euro uitgegeven aan de in tandartspraktijken verleende
zorg. Dat betreft 7% van de totale uitgaven aan curatieve zorg. Daarvoor bieden medewerkers in
tandartspraktijken 43 miljoen consulten. Het personeel omvat bijna 16.000 arbeidsjaren (4% van
de arbeidsjaren in de curatieve zorg).
 
Bron: scp (dps)

Tandartsen dragen zorg voor een goede mondgezondheid. Net als de huisarts functioneert
de tandarts als ‘poortwachter’ (Boot 2013). Bij specifieke klachten of problemen kan de
tandarts doorverwijzen naar tandheelkundige specialisten, zoals de kaakchirurg of de
orthodontist.1 De mondhygiënist is vrij toegankelijk; toch maken de meeste patiënten een
afspraak met de mondhygiënist na een verwijzing van de tandarts (Boot 2013).
Tandartspraktijken worden vergoed via de zorgverzekeringen, maar patiënten betalen vaak
wel een bijdrage, afhankelijk van hun aanvullende verzekering. Gemiddeld zijn de eigen
betalingen goed voor 18% van de uitgaven in 2015 (cbs 2017). Het aandeel van de eigen
bijdragen lag rond de eeuwwisseling iets hoger, op ongeveer een kwart.

Dienstverlening stabiel maar groei uitgaven en personeel

In 2015 wordt in reële termen 68% meer aan tandartsenzorg uitgegeven dan in 1998. Vrij-
wel over de hele onderzoeksperiode nemen de uitgaven toe (zie figuur 1). Ook de personele
inzet neemt toe, en in een sneller tempo dan de reële uitgaven. Het aantal arbeidsjaren
komt in 2015 137% hoger uit dan in 1998.2 Hoewel ook het aantal verleende consulten toe-
neemt (de dienstverlening, zie figuur 1), blijft deze ontwikkeling duidelijk achter bij die van
de uitgaven en personele inzet. De dienstverlening van tandartsen ligt vrijwel de hele
onderzoeksperiode rond het niveau van 1998. Soms verrichten de tandartsen iets meer en
soms iets minder consulten dan in 1998. In 2015 is de dienstverlening 17% groter dan
in 1998.
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van tandartspraktijken, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven komen (in prijzen van 2015) in 1998 uit op 1,2 miljard euro. In 2015 zijn de uitgaven
opgelopen tot 2,7 miljard euro. In 1998 betreft de personele inzet 6700 arbeidsjaren; in 2015 zijn dat
15.900 arbeidsjaren. In 1998 bieden tandartspraktijken 37 miljoen consulten aan. In 2015 worden
43 miljoen consulten verricht.

Bron: scp (dps)

Lichte toename in dienstverlening door stijging van het aantal patiënten

Kader 2 Meting van de dienstverlening van tandartspraktijken
De dienstverlening van tandartspraktijken meten we aan de hand van het aantal consulten per
jaar. Dit is verder op te splitsen in het aantal mensen dat in een jaar een (of meerdere) bezoek(en)
aan de tandartspraktijk brengt en hoe vaak patiënten gemiddeld in een jaar naar de tandarts gaan.

In 2015 verzorgen tandartsen 43 miljoen consulten. Het aantal mensen dat een tandarts-
praktijk bezoekt, komt in 2015 uit op 13,3 miljoen (zie figuur 2, links). Dat is een stijging van
9% ten opzichte van 1998 (zie figuur 2, rechts). Gemiddeld gaan patiënten in 2015 ongeveer
drie keer in het jaar naar de tandarts. Dat is net zo vaak als in 1998, zoals de linker figuur
laat zien. De veranderingen die uit de rechter figuur volgen, betreffen kleine variaties in het
aantal bezoeken per patiënt.

8 6 p r a k t i j k e n  v a n  t a n d a r t s e n



Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van tandartspraktijken, 1998-2015 (links in absolute aantallen en
rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Uitgaven stijgen door arbeidsproductiviteit en niet-personele uitgaven

In 2015 liggen de uitgaven aan zorg verleend door tandartsen 68% hoger dan in 1998, bij
een min of meer gelijkblijvend aantal consulten (zie de beschrijving van de dienst-
verlening). Uit figuur 3 blijkt dat deze stijging het gevolg is van zowel hogere personele als
hogere niet-personele uitgaven per consult. De hogere personele uitgaven komen vooral
door een hogere personele inzet per consult: meer personeel in de tandartspraktijken biedt
min of meer dezelfde dienstverlening. De extra inzet van personeel betreft geen extra
tandartsen, maar ondersteunend personeel. Om de capaciteitsproblemen in de tandarts-
praktijk het hoofd te bieden, zijn op aansporing van de Adviesgroep capaciteit mondzorg
(2000) naast tandartsen ook preventieassistenten en mondhygiënisten in dienst genomen,
die veel van de preventietaken voor en de diagnostiek en behandeling van ongecompli-
ceerde patiënten van de tandartsen kunnen overnemen. De laatsten kunnen zich dan rich-
ten op het uitvoeren van complexe diagnoses en behandelingen. Daardoor zijn er (meer)
kleine samenwerkingsverbanden tussen tandarts en mondhygiënist bijgekomen, maar ook
grote praktijken waarin naast tandartsen ook mondhygiënisten, assistenten, tandprothe-
tici en tandtechnici werkzaam zijn (Boot 2013; Bruers 2017; Capaciteitsorgaan 2013). Er is
dus steeds meer ondersteunend personeel werkzaam in de tandartspraktijken (Bruers
2017; Capacitieitsorgaan 2013). Dat leidt tot een dalende arbeidsproductiviteit, zoals we in
figuur 3 hebben gezien. Maar ook tot dalende incidentele lonen: het extra personeel is vaak
relatief laag opgeleid of laag ingeschaald.
Met de toegenomen samenwerking in de mondzorg treedt ook een proces van schaal-
vergroting op (Boot 2013): de omvang van de tandartsenpraktijk neemt toe. Dat lijkt ertoe
te leiden dat de niet-personele uitgaven per consult (op korte termijn) toenemen (zie ook
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figuur 3). Immers, als de tandarts en het ondersteunend personeel tegelijkertijd patiënten
behandelen, is een verbouwing of uitbreiding van de (voormalige solo)praktijk wenselijk.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven van tandartspraktijken, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Arbeidsproductiviteit daalt sterk tussen 2004 en 2011

De ontwikkeling in de reële uitgaven aan tandheelkundige zorg tussen 1998 en 2015 laat
zich grofweg in drie perioden onderscheiden: een periode van redelijke groei tussen 1998
en 2004, een periode van iets lichtere groei tussen 2004 en 2011 en tot slot een periode van
2011 tot en met 2015 waarin de uitgaven zich lijken te stabiliseren.

Uitgavengroei tussen 1998 en 2004 door afname van arbeidsproductiviteit
Al aan het begin van onze onderzoeksperiode nemen de reële uitgaven toe. Dat komt
vooral door een hogere personele inzet per consult (afnemende arbeidsproductiviteit).
Daarvoor verantwoordelijk is de grotere inzet van ondersteunend personeel (zie de achter-
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gronden van de ontwikkelingen). Onderdeel van de veranderingen in de mondzorg die in
2000 zijn ingezet (naar aanleiding van het advies van de Adviesgroep capaciteit mondzorg),
is dat er meer preventieassistenten en mondhygiënisten moeten worden opgeleid. Hun
opleiding duurt vier jaar. Pas als deze eerste (grotere) lichting studenten hun opleiding
heeft afgerond, kunnen er duidelijkere veranderingen in de samenstelling van de tandarts-
praktijken optreden. In 2004 lijken daar de eerste tekenen van zichtbaar te worden, als een
nadrukkelijke verandering in de arbeidsproductiviteit optreedt.

Uitgavengroei tussen 2004 en 2011 door arbeidsproductiviteit en niet-personele uitgaven
Vanaf 2004 neemt de arbeidsproductiviteit in de tandartszorg verder af. Er wordt verder-
gegaan op de ingeslagen weg: de werkdruk van de tandartsen wordt verlicht doordat pre-
ventieassistenten en mondhygiënisten de tandartsen werk uit handen nemen (zie figuur 3).
Niet alleen de personele inzet per consult neemt toe, maar ook dalen de loonkosten per
uur, vooral de incidentele loonkosten. Dat houdt in dat het nieuwe personeel een lager
uurloon krijgt dan het al zittende personeel. Kortom, het extra ingezette personeel is ver-
moedelijk lager opgeleid ondersteunend personeel, zoals aangegeven de beschrijving van
de dienstverlening.
De inzet van extra personeel zal in veel gevallen aanpassingen aan de tandartspraktijk ver-
eisen (zie ookde achtergronden van de ontwikkelingen): daar lijken de toegenomen niet-
personele uitgaven per consult in deze periode op te wijzen.

Bestendiging uitgaven tussen 2011 en 2015 door rem op niet-personele uitgaven per
consult
Na een lange periode van groei lijken de uitgaven tussen 2011 en 2015 te stabiliseren. Hoe-
wel de personele inzet per consult in deze jaren nog altijd hoger is dan in 1998, neemt deze
ten opzichte van de periode direct hieraan voorafgaand niet langer toe. Aan de dalende
arbeidsproductiviteit lijkt tussen 2011 en 2015 een einde te zijn gekomen. De niet-personele
uitgaven per consult nemen af, maar zijn nog steeds hoger dan in 1998. Een mogelijke ver-
klaring daarvoor is dat veel praktijken die aan het begin van onze onderzoeksperiode capa-
citeitsproblemen ervoeren deze hebben verholpen, waardoor geen extra personeel meer
nodig is of geen verdere aanpassingen aan de praktijk vereist zijn.

Noten

1 Soms verwijzen tandartsen door naar elkaar, bijvoorbeeld voor gedifferentieerde verrichtingen (Boot
2013). Dat kunnen specialisten zijn die zich op een specifieke doelgroep richten (zoals gehandicapten of
kinderen), of specialisten die zich bezighouden met een specifiek onderdeel van het gebit (zoals de
parodontoloog, endodontoloog of gnatholoog (Bruers 2017)).

2 Voor 1998 ontbreekt informatie over het aantal ingezette arbeidsjaren. Door extrapolatie van arbeids-
kosten is een inschatting van de gegevens voor 1998 gemaakt.
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Praktijken van fysiotherapeuten

– In 2015 wordt 1,4 miljard euro aan fysiotherapeutische zorg uitgegeven; in reële ter-
men een stijging van 56% ten opzichte van 1998. Deze voorziening groeit het minst
snel binnen de sector curatieve zorg.

– Het aantal zittingen bij de fysiotherapeut neemt in dezelfde periode met 34% toe.
– De toename in de dienstverlening komt voort uit een stijging van het aantal cliënten.

Door de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 stond het cliënten vrij een fysio-
therapeut te bezoeken zonder verwijzing van een arts.

– Als gevolg van de toegenomen dienstverlening zijn de uitgaven gestegen. Daarvoor
verantwoordelijk is verder een dalende arbeidsproductiviteit.

Kader 1 Kerncijfers praktijken van fysiotherapeuten
In 2015 verzorgen fysiotherapeuten 57 miljoen zittingen. Daarmee is in reële termen 1,4 miljard
euro gemoeid (4% van de totale reële uitgaven aan curatieve zorg). Het personeel in de fysio-
therapeutische zorg omvat 15.600 arbeidsjaren. Dat is 5% van het personeel dat in de sector cura-
tieve zorg werkzaam is.
 
Bron: scp (dps)

Mensen die belemmerd zijn in hun functioneren vanwege stoornissen of beperkingen in
het bewegingsapparaat kunnen voor massage, oefening, beweging en fysiotechnische
hulpmiddelen terecht bij een fysiotherapeut (Boot 2013; Zorginstituut Nederland 2018).
De fysiotherapeuten behoren tot de paramedici. Daarbinnen vormen fysiotherapeuten de
grootste beroepsgroep; ongeveer de helft van de paramedici is fysiotherapeut (Boot 2013;
Zorginstituut Nederland 2018).1 De meeste fysiotherapeuten werken extramuraal (Boot
2013). Het resterende deel werkt in ziekenhuizen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen en
instellingen voor mensen met (verstandelijke) beperkingen (Boot 2013). Hier bestuderen
we alleen de fysiotherapeuten die in een extramurale setting zorg verlenen.
Paramedische voorzieningen worden voor ruim 90% door de zorgverzekeringen vergoed,
de rest loopt via eigen betalingen van gebruikers (cbs 2017). Het aandeel eigen betalingen
nam met de invoering van de Zvw af, maar wordt in de loop van de tijd wel weer steeds
hoger.

Toename van uitgaven, personele inzet en dienstverlening

In 2015 liggen de reële uitgaven voor zorg verleend door fysiotherapeuten 56% hoger dan
in 1998 (zie figuur 1).2 De fysiotherapeuten verrichten in 2015 34% meer zittingen3 dan in
1998. Dat gaat gepaard met een hogere personele inzet: in 2015 is het aantal arbeidsjaren
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gestegen met 51% ten opzichte van 1998. Over het geheel genomen lopen uitgaven, perso-
neel en dienstverlening met elkaar op.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van fysiotherapeuten, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 875 miljoen euro. In 2015 zijn de uitgaven
opgelopen tot 1,4 miljard euro. In 1998 bedraagt de personele inzet 8500 arbeidsjaren; in 2015 zijn dat
15.600 arbeidsjaren. In 1998 bieden fysiotherapeuten 43 miljoen zittingen. In 2015 is dat aantal opgelo-
pen tot 57 miljoen zittingen.

Bron: scp (dps)

Toename dienstverlening door meer cliënten

Kader 2 Meting van de dienstverlening van fysiotherapie
We meten de dienstverlening van fysiotherapiepraktijken aan de hand van het aantal zittingen dat
de fysiotherapeuten in een jaar uitvoeren. Daarvoor combineren we gegevens over het gemiddeld
aantal zittingen per patiënt in een jaar met het aantal mensen dat in een jaar een (of meerdere)
bezoek(en) brengt aan een praktijk van fysiotherapeuten.

In 1998 brengen ruim 2,4 miljoen mensen een bezoek aan de fysiotherapeut; in 2015 is dat
aantal toegenomen met 66% tot bijna 4 miljoen (zie figuur 2). Daarentegen is het gemid-
deld aantal zittingen per cliënt afgenomen, van bijna achttien zittingen in 1998 tot ruim
veertien in 2015. Het stijgende aantal gebruikers van fysiotherapie gecombineerd met het
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dalende aantal zittingen per patiënten leidt tot een toename van 34% van het totaal aantal
zittingen (zie figuur 1). Al met al leveren de fysiotherapeuten in 2015 57 miljoen zittingen.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van fysiotherapiepraktijken, 1998-2015 (links in absolute aantal-
len × miljoen en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Een verklaring voor het afnemende gemiddeld aantal zittingen per cliënt ligt in de wijzigin-
gen in de vergoedingssystematiek van de fysiotherapeutische zorg. Om de uitgaven te
beheersen, zijn in de periode 1998 tot en met 2015 verschillende ‘beperkende’ maatregelen
ingevoerd (Zorginstituut Nederland 2016).4 De fysiotherapeutische zorg kent een zoge-
noemde ‘chronische lijst’ van aandoeningen waarvoor behandelingen worden vergoed via
de basisverzekering.5 Met de invoering van de chronische lijst werd eveneens geregeld dat
niet meer alle zittingen van een behandeling worden vergoed. Aan het begin van onze
onderzoeksperiode is het aantal zittingen voor een aandoening op de chronische lijst
gemaximeerd op negen zittingen, met een eventuele verlenging van nog eens maximaal
negen zittingen. Vanaf 2004 is er niet langer een maximum verbonden aan het aantal te
vergoeden zittingen, maar komen de eerste negen zittingen van een behandeling voor
rekening van de cliënt (of de aanvullende verzekering). Vanaf 2011 wordt het aantal zittin-
gen ‘voor eigen rekening’ uitgebreid naar de eerste twaalf. In 2012 is dat opgelopen tot de
eerste twintig en wordt een aantal aandoeningen van de chronische lijst geschrapt. De
eigen betalingen van gebruikers nemen hierdoor toe, waardoor zij worden geprikkeld af te
zien van fysiotherapeutische zorg.
Het daadwerkelijke aantal (waargenomen) zittingen per cliënt (zie figuur 2) loopt redelijk in
de pas met de beleidsontwikkelingen. De eerste ronde van maatregelen in 2004 lijkt welis-
waar nog weinig resultaat te hebben; het aantal zittingen per cliënt blijft tot en met 2007
schommelen rond het niveau van 1998. Pas vanaf 2008 begint het aantal zittingen per cli-
ent langzaam te dalen. Een duidelijke afname treedt op vanaf 2012.
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Ook de toename van het aantal cliënten dat een praktijk voor fysiotherapie bezoekt, wordt
gestuurd door beleidswijzigingen. In 2006 wordt de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd,
waardoor vanaf dat moment voor fysiotherapie geen verwijzing van de huisarts meer
nodig is zoals voorheen.6 Na 2006 neemt het aantal cliënten dat een fysiotherapeut
bezoekt dan ook aanzienlijk toe (zie figuur 2). In 2012 loopt het aantal iets terug. Mogelijk
houdt dat verband met het schrappen van een aantal aandoeningen van de chronische
lijst. Vanaf 2013 echter neemt het aantal cliënten weer langzaam toe. De veroudering van
de bevolking speelt hier een rol in; met het ouder worden neemt het aantal fysiotherapeu-
tische behandelingen toe. Doordat ouderen steeds langer (worden geacht) zelfstandig
thuis (te) blijven wonen, groeit de behoefte aan het aanleren van bepaalde handelingen of
vaardigheden die dat (mede) mogelijk maken (Zorginstituut Nederland 2016). Dat zal vaak
kortdurende fysiotherapie zijn: een behandeling van een beperkt aantal zittingen.

Uitgaven stijgen door meer dienstverlening en lagere arbeidsproductiviteit

Meer dan de helft van de groei in de reële uitgaven in 2015 komt voor rekening van een
toename in het aantal verleende zittingen (componenten demografie en deelname in
figuur 3). Daarin speelt de veroudering van de bevolking een belangrijke rol; de omvang
van de component demografie is in 2015 groter dan die van de component deelname. Dat
geldt overigens niet voor de hele onderzoeksperiode: de invloed van de vergrijzing wordt
langzaam steeds groter. Dit komt doordat ouderen een groter beroep doen op de fysio-
therapeutische zorg en doordat ouderen steeds langer (worden geacht) zelfstandig thuis
(te) blijven wonen. Bij de beschrijving van de dienstverlening van fysiotherapeuten hebben
we gezien dat beleidswijzigingen een duidelijk stempel drukken op het aantal verrichte zit-
tingen en daarmee ook op de groei in de uitgaven.
Hoewel het groeiende beroep op de fysiotherapeutische zorg in belangrijke mate de groei
in de reële uitgaven in 2015 verklaart, dragen de uitgaven per zitting ook wat bij. Het aantal
in Nederland werkzame fysiotherapeuten neemt jaarlijks toe (Hassel en Kenes 2013). Dat
maakt dat steeds meer fysiotherapeuten het aantal toegenomen zittingen uitvoeren. De
personele inzet per zitting neemt toe, waardoor de arbeidsproductiviteit in de sector daalt,
en dat heeft een opstuwend effect op de uitgaven.
Net als bij veel andere beroepsgroepen in de eerstelijnszorg zoals huisartsen en tandartsen
(zie de achtergronden bij de dienstverlening van huisartsen en tandartsen) werken fysio-
therapeuten steeds vaker samen in grote groepspraktijken. Het aantal grote praktijken met
vijf of meer fysiotherapeuten is tussen 2005 en 2012 toegenomen van 21% naar 32%; het
aantal solopraktijken neemt af (Hassel en Kenes 2013). Met meer fysiotherapeuten in een
praktijk samenwerken vereist aanpassingen aan de praktijk of uitwijken naar een grotere
locatie. Daardoor zullen (op korte termijn) de niet-personele uitgaven per zitting toene-
men. Aangezien de niet-personele uitgaven slechts 28% van de totale uitgaven met zich
meebrengen, is het effect hiervan op de totale uitgaven beperkt.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan fysiotherapiepraktijken, 1998-2015
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Stabilisatie dienstverlening en uitgaven vanaf 2011

De ontwikkeling in de reële uitgaven aan fysiotherapeutische zorg tussen 1998 en 2015 laat
zich grofweg in drie perioden onderscheiden: een periode (1998 tot en met 2004) waarin de
uitgaven langzaam toenemen, een periode (2004 tot en met 2011) waarin de uitgaven in
een sneller tempo stijgen en tot slot een periode (2011 tot en met 2015) waarin de uitgaven
zich stabiliseren.

Lichte stijging uitgaven tussen 1998 en 2004 door toenemend aantal zittingen
In de periode tussen 1998 en 2004 stijgen de uitgaven langzaam door een groeiend aantal
zittingen. Hetzelfde geldt voor de inzet van personeel en de dienstverlening.
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Sterkere stijging uitgaven tussen 2004 en 2011 door sterkere groei aantal zittingen
Tussen 2004 en 2011 nemen de uitgaven sneller toe, vooral door het toenemende aantal
zittingen (componenten demografie en vooral deelname). De invoering van de Zvw, die het
mogelijk maakt een bezoek aan een fysiotherapeut te brengen zonder verwijzing van een
(huis)arts, zal hiervoor verantwoordelijk zijn. Het aandeel van de cliënten dat zonder ver-
wijzing komt, neemt in de loop van de tijd toe (Verberne et al. 2012).
In deze periode worden ook verschillende ‘beperkende’ maatregelen ingevoerd die het
beroep op de dienstverlening een halt moeten toeroepen en de uitgaven moeten remmen.
Deze maatregelen lijken in eerste instantie niet het beoogde effect te sorteren; de ver-
leende dienstverlening en uitgaven nemen namelijk verder toe. Pas in de volgende periode,
als weer nieuwe rondes van beperkende maatregelen worden doorgevoerd, wordt het
beroep op de dienstverlening een halt toegeroepen.
Toch neemt in een enkel jaar het aantal verrichte zittingen wel af, zoals in 2008. Dat de
uitgaven in dit jaar niet even sterk afnemen als de component deelname, komt door de
dalende arbeidsproductiviteit. Als de vraag naar het aantal zittingen terugloopt, zal dat niet
direct gevolgen voor de personele bezetting hebben. Bij een dalend aantal zittingen levert
dat een dalende arbeidsproductiviteit op.

Stabilisatie uitgaven tussen 2011 en 2015 door afnemend aantal zittingen
Tussen 2011 en 2015 wordt opnieuw de toegang aangescherpt en deze maatregelen lijken
het effect te hebben dat ze beogen. In 2012, wanneer aandoeningen van de chronische lijst
worden geschrapt en meer eerste zittingen voor eigen rekening komen, neemt de compo-
nent deelname af ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat effect houdt aan in de vol-
gende jaren. In 2015 is de component deelname weliswaar hoger dan in 1998, maar veel
minder hoog dan in 2009 en 2010.

Noten

1 Andere paramedische beroepen zijn oefentherapeut (Cesar en Mensendieck), podotherapeut, ergo-
therapeut, logopedist, diëtist, huidtherapeut, mondhygiënist, orthoptist en optometrist, en radiodiag-
nostisch en radiotherapeutisch laborant (Boot 2013).

2 Helaas ontbreken voor 1998 en 2004 gegevens over de uitgaven. De informatie voor 2004 wordt geïn-
terpoleerd. De uitgaven voor 1998 worden op basis van het gebruik geëxtrapoleerd.

3 Het betreft alle zittingen en niet alleen die door de zorgverzekeraars worden vergoed.
4 Deze ‘beperkende’ maatregelen gelden alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
5 Vóór de invoering van de chronische lijst werden alle behandelingen vergoed. Sinds 1996 is de fysiothe-

rapeutische zorg door de invoering van de chronische lijst een ‘gesloten’ systeem geworden. Dat bete-
kent dat de minister van vws besluit of zorg voor vergoeding in aanmerking komt, en niet de behande-
lende professionals. Momenteel staat dit systeem ter discussie.

6 Wel kunnen zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden opnemen dat verzekerden de fysiotherapeuti-
sche zorg alleen vergoed krijgen als een (huis)arts een verklaring heeft afgegeven dat fysiotherapie
nodig is.
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Zorg en ondersteuning1

– De drie voorzieningen uit de sector zorg en ondersteuning nemen in 2014 23% van de
uitgaven en 28% van het personeel van de onderzochte publieke voorzieningen in
beslag.

– De uitgaven in de sector zorg en ondersteuning stijgen in 1998 tot en met 2014 met
81%. De uitgaven stijgen bij verpleging en verzorging wat minder snel dan gemiddeld
en bij gehandicaptenzorg juist sneller.

– De uitgavengroei komt voor het grootste deel door een toename van de dienst-
verlening (69%).

– Bij verpleging en verzorging stijgt de dienstverlening vooral door de vergrijzing, bij
gehandicaptenzorg en (provinciale) jeugdzorg stijgt vooral de dienstverlening binnen
leeftijdsgroepen.

– De uitgaven per verleende dienst stijgen gemiddeld met 7%; fors minder dan het
gemiddelde binnen de publieke sector (26%).

Kader 1 Kerncijfers zorg en ondersteuning
Onder de sector zorg en ondersteuning vallen in dit rapport de verpleging en verzorging, gehandi-
captenzorg en (provinciale) jeugdzorg. In 2014 beslaan de uitgaven aan zorg en ondersteuning
28,7 miljard euro (in prijzen van 2015), ofwel 23% van de uitgaven aan de publieke sector. In 2014
zijn er binnen de sector zorg en ondersteuning bijna 363.000 arbeidsjaren. Dit is 28% van het per-
soneel in de publiekesectorvoorzieningen die we hier bestuderen.
In 2014 maakten naar schatting 650.000 mensen gebruik van verpleging en verzorging. Ruim
175.000 mensen maken in 2014 gebruik van gehandicaptenzorg en ruim 100.000 jongeren
gebruikten (provinciale) jeugdzorg.
In 2015 is met de Herziening Langdurige Zorg een deel van de zorg en ondersteuning gedecentrali-
seerd naar de gemeenten (Wmo 2015 en Jeugdwet). De gegevens over 2015 sluiten daardoor niet
goed aan bij de eerdere gegevens over deze sector. Daarom beperken we ons tot de ontwikkelin-
gen tot en met 2014.
 
Bron: scp (dps)

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal voorzieningen uit de sector zorg en ondersteu-
ning. Hiermee wil de overheid mensen met (gezondheids)beperkingen ondersteunen en
hun maatschappelijke participatie bevorderen. We kijken naar verpleging en verzorging,
gehandicaptenzorg en (provinciale) jeugdzorg.2 Voor andere voorzieningen die in eerdere
rapporten (zie o.a. Kuhry en Van der Torre 2002; Pommer en Eggink 2010) wel werden
bestudeerd, zijn onvoldoende consistente gegevens beschikbaar voor de onderzoeksperi-
ode 1998 tot en met 2014. Het betreft het beleid en beheer van de zorgsector, en de hulp-
middelen en woon- en vervoersvoorzieningen.3

9 8 z o r g  e n  o n d e r s t e u n i n g



In 2015 vond de Hervorming Langdurige Zorg plaats. Hierbij zijn de verpleging en verzor-
ging, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Deze
voorzieningen vallen nu onder de Wmo 2015, de Zvw en de Jeugdwet. Als gevolg van de
decentralisaties zijn voor alle drie de voorzieningen de gegevens vanaf 2015 niet vergelijk-
baar met de periode daarvoor. Dit geldt vooral voor de meting van de dienstverlening.
Daarom beperken we ons in dit hoofdstuk tot de periode van 1998 tot en met 2014.4

In 2014 beslaan de uitgaven aan de sector zorg en ondersteuning ruim 28,6 miljard euro.
De uitgaven aan verpleging en verzorging nemen 59% hiervan in beslag (zie figuur 1).
De gehandicaptenzorg neemt 34% van de uitgaven in beslag en de (provinciale) jeugdzorg
de resterende 7%. Het gaat hier vooral om uitgaven gefinancierd door de overheid, en
vooral via de Awbz (cbs 2017). Eigen bijdragen van gebruikers vormen slechts een klein deel
van de financiering in deze sector: voor de onderzochte voorzieningen tezamen is dat 8%.
In individuele gevallen, vooral bij instellingszorg, zijn de eigen bijdragen soms wel groot.
De (provinciale) jeugdzorg wordt geheel door de overheid gefinancierd.

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorziening binnen de sector zorg en ondersteuning, 2014 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Personele inzet groeit minder dan dienstverlening en uitgaven

De uitgaven aan de voorzieningen in de sector zorg en ondersteuning nemen tussen 1998
en 2014 toe met 81% (zie figuur 2). Deze groei volgt grotendeels de ontwikkelingen in de
dienstverlening van de drie voorzieningen tezamen. Bij de meting van de dienstverlening is
overigens rekening gehouden met de zorgzwaarte, ofwel de hulpbehoefte van de cliënten
(cbs 2016b; Chessa 2007). De dienstverlening in deze sector neemt onder meer toe door de
vergrijzing (vooral verpleging en verzorging), maar ook doordat de maatschappij steeds
meer vraagt om participatie voor iedereen, wat de noodzaak voor extra ondersteuning met
zich meebrengt (zie bv. Sadiraj et al. 2013; vws 2012; Woittiez et al. 2014).
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Per saldo komt de groei in de dienstverlening tussen 1998 en 2014 uit op 69%. De inzet van
personeel blijft vanaf 2004 steeds verder achter bij zowel de groei van de dienstverlening
als van de uitgaven. De personeelsinzet groeit met een kleine 20%. Overigens geldt ook
voor alle drie de onderzochte voorzieningen afzonderlijk dat de personeelsinzet achterblijft
bij de groei in de dienstverlening. Dit kan een oorzaak zijn van de problemen met hoge
werkdruk in deze sector (cbs 2016a; vws 2018). Het lijkt erop dat de economische groei in
de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw het vrijmaken van extra middelen mogelijk
heeft gemaakt, die vooral lijken te zijn besteed aan extra personeel: de loonkosten per uur
nemen toe. De inzet van personeel blijft echter achter bij de groeiende uitgaven. Zie verder
achtergronden van de ontwikkelingen.

Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de sector zorg en ondersteuning, 1998-2014 (in index-
cijfers, 1998 = 100)a

a De dienstverlening van de sector zorg en ondersteuning is een gewogen index van de dienstverlening
van de verschillende voorzieningen in deze sector.

Bron: scp (dps)

Uitgaven groeien vooral door meer dienstverlening

De dienstverlening van de sector zorg en ondersteuning is met 69% fors toegenomen tus-
sen 1998 en 2014 (zie figuur 3). Ongeveer de helft van deze groei is toe te wijzen aan de
demografische component: vooral ouderen gebruiken verpleging en verzorging (de groot-
ste voorziening binnen de sector) en deze groep neemt in omvang snel toe. Aan de andere
kant neemt de doelgroep van de jeugdzorg (het aantal jongeren) juist nauwelijks toe, wat
de demografische component voor de sector zorg en ondersteuning als geheel weer wat
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dempt. Maar ook de deelname neemt toe: een steeds groter deel van de relevante
bevolking maakt gebruik van zorg en ondersteuning. Dit geldt vooral voor de gehandicap-
tenzorg en de (provinciale) jeugdzorg. De samenleving wordt complexer, waardoor meer
mensen met een handicap zorg nodig hebben, en het zorgsysteem heeft die groei gefacili-
teerd (zie bv. Woittiez et al. 2014). Ook bij de (provinciale) jeugdzorg zijn er geen aanwijzin-
gen dat de groei van de dienstverlening toe te rekenen is aan demografische kenmerken:
het gaat om een toenemende deelname (zie bv. Sadiraj et al. 2013).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector zorg en ondersteuning, 1998-2014 (in pro-
centen)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

De uitgaven nemen met ruim 80% wat sneller toe dan de dienstverlening, door een toe-
name van de uitgaven per verleende dienst. Vooral de personele uitgaven per verleende
dienst nemen toe; de niet-personele uitgaven veranderen niet veel. Er wordt steeds min-
der, maar wel hoger opgeleid of hoger ingeschaald personeel ingezet. Daarnaast stijgen de
cao-lonen in de zorg met ongeveer 5%.5 Ook de vergrijzing van het personeel kan hiervan
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een oorzaak zijn (zie bv. Vandermeulen et al. 2012). De inzet van personeel blijft achter bij
de toenemende dienstverlening. Hierbij kunnen verschillende oorzaken een rol spelen. Het
kan gaan om een verandering in de werkwijze (bv. ‘minder handen aan het bed’, of minder
overheadkosten) die daadwerkelijk de arbeidsproductiviteit doen stijgen. Ook kan het zijn
dat banen onvervuld blijven door personeelstekorten (zie bv. Eggink et al. 2010). Tot slot
kan onze wijze van meting van de dienstverlening bij verpleging en verzorging en gehandi-
captenzorg een rol spelen: ook zorg die via een pgb wordt bekostigd, wordt namelijk bij de
dienstverlening en de uitgaven meegeteld. Maar deze zorg wordt deels door informele of
particuliere hulp geleverd, en dit komt niet tot uitdrukking in de personeelsinzet. Het aan-
tal pgb’s en de uitgaven daaraan groeien flink (zie bv. Jeurissen et al. 2018; Sadiraj et al.
2011). Ook zijn vanaf 2007 – vooral bij de verpleging en verzorging – alfahulpen ingezet, die
niet in dienst zijn van de instellingen (Vandermeulen et al. 2012). Hun salarissen worden
niet in de personele lasten opgenomen, maar als inhuur in de niet-personele lasten. Ook
bij de personele inzet worden zij niet meegerekend. Hierdoor worden de inzet van perso-
neel en de bijbehorende uitgaven onderschat.

Sterke uitgavengroei tot 2003, stabilisatie vanaf 2012

De reële uitgaven in de zorg en ondersteuning nemen over de gehele periode toe, behalve
in de laatste paar jaar.

Groei in de uitgaven en dienstverlening tot 2003
Vooral vóór 2003 is de uitgavengroei sterk. Het beleid wilde met ‘boter bij de vis’-regeling
de wachtlijsten wegwerken (vws 2001). Hiertoe moest de dienstverlening (deelname)
groeien. De uitgaven per verleende dienst nemen matig toe. Hier spelen vooral loonkos-
tenstijgingen en de toename van de niet-personele uitgaven een rol. In deze periode stijgt
de personele inzet min of meer mee met de dienstverlening.

Gematigde groei in uitgaven tussen 2003 en 2007 door budgettering
In de periode tussen 2003 en 2007 stijgen de uitgaven en de dienstverlening gematigder.
Dit heeft deels te maken met het herinvoeren van de budgettering in de Awbz nadat de
‘boter bij de vis’-regeling is stopgezet (zie bv. vws 2001). De uitgaven per verleende dienst
nemen zelfs wat af, door een stijgende arbeidsproductiviteit. Dit compenseert de stijging
van de loonkosten per uur, die iets forser is dan in de periode voor 2003.

Uitgaven groeien sterker tussen 2007 en 2012 door meer dienstverlening en personeel
Tussen 2007 en 2012 groeit de dienstverlening nog steeds, en nemen de uitgaven per
gebruiker weer wat toe. De inzet van personeel groeit wat sterker. Ook de niet-personele
uitgaven per verleende dienst dalen niet langer. Al met al nemen de uitgaven sterker toe
dan in de voorgaande periode.
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Uitgaven stabiliseren vanaf 2012
Vanaf 2012 komt de uitgavengroei tot stilstand. Dit heeft te maken met een stagnatie in de
groei van de dienstverlening in alle drie de voorzieningen. Dit kan te maken hebben met de
verdergaande extramuralisatie en mogelijk met de aankondiging van de decentralisaties
die in 2015 moesten gaan plaatsvinden. Zo zet bij de verpleging en verzorging de vergrijzing
door, maar daalt vanaf 2012 de deelname. Bij de gehandicaptenzorg is het volume van de
dienstverlening stabiel en bij de (provinciale) jeugdzorg daalt de dienstverlening zelfs door
de afnemende deelname. De personele inzet neemt nog steeds minder snel toe dan de
dienstverlening en de loonkosten per uur blijven stijgen.

Verschillen tussen voorzieningen

Hoewel alle drie de voorzieningen te maken hebben met groeiende dienstverlening, groei-
ende uitgaven en groeiende uitgaven per verleende dienst, verschilt de mate waarin. De
gehandicaptenzorg groeit het snelst in uitgaven: een ruime verdubbeling (zie figuur 4). De
uitgaven aan (provinciale) jeugdzorg en verpleging en verzorging groeien minder snel met
respectievelijk 68% en 67%. Ook de dienstverlening groeit het snelst bij de gehandicapten-
zorg (95%). De dienstverlening bij (provinciale) jeugdzorg en bij verpleging en verzorging
groeien beide met ruim de helft. De uitgaven per verleende dienst in de drie voorzieningen
nemen toe met ongeveer 6 a 9%. Overigens moet worden opgemerkt dat de voorzienin-
gen voor verpleging en verzorging meer dan de helft van de uitgaven innemen en de totale
ontwikkelingen dus sterk sturen.

Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan de sector zorg en ondersteuning in 2014, ontwikkeling uitgaven, dienst-
verlening en uitgaven per verleende dienst, 1998-2014 (in procenten)

Bron: scp (dps)

De uitgavengroei in alle drie de voorzieningen wordt dus voor een groot deel gestuurd
door de groeiende dienstverlening (zie ook figuur 5).
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Groei uitgaven verpleging en verzorging vooral door vergrijzing
Bij de verpleging en verzorging wordt de uitgavengroei vooral veroorzaakt door de vergrij-
zing (component demografie), en is de groei in de deelname bescheiden. De loonkosten
per uur nemen wel sterker toe dan in beide andere voorzieningen. De arbeidsproductiviteit
neemt toe: de afname van de inzet van personeel per verleende dienst compenseert de
stijging van de loonkosten per uur. Zie verder Verpleging en verzorging.

Gehandicaptenzorg groeit vooral door stijging deelname
Bij de gehandicaptenzorg worden de uitgaven vooral gestuurd door de deelname. Woittiez
et al. (2014) rapporteren dat er geen demografische verklaringen zijn voor de groei in de
dienstverlening van (grotendeels verstandelijk) gehandicaptenzorg. Ook hier dempt de stij-
gende arbeidsproductiviteit de (reëel) stijgende loonkosten per uur, maar de ontwikkelin-
gen zijn wat minder sterk dan bij verpleging en verzorging. In Gehandicaptenzorg wordt
dat verder uitgewerkt.

Jeugdzorg groeit ondanks daling aantal jeugdigen
Ook de uitgaven bij de (provinciale) jeugdzorg worden vooral gestuurd door de deelname:
een steeds groter deel van de jongeren gebruikt (provinciale) jeugdzorg. De stijging van de
loonkosten per uur is bescheiden. Zie verder Provinciale jeugdzorg.
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Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector zorg en ondersteuning, 2014 ten opzichte
van 1998 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Noten

1 De gegevens over 2015 sluiten niet goed aan bij de eerdere gegevens over deze sector. Daarom beper-
ken we ons tot de ontwikkeling tot en met 2014. In het overzicht in onder meer Publieke sector van
deze studie worden voor de sector zorg en ondersteuning wel cijfers over 2015 gepresenteerd om een
volledig beeld voor dat jaar te schetsen. Hiervoor zijn de geregistreerde uitgaven en personele inzet
aangevuld met schattingen van de dienstverlening. Deze worden hier niet besproken, omdat ze op dit
niveau te weinig betrouwbaar zijn.

2 De jeugd-ggz blijft hier buiten beschouwing. Er zijn onvoldoende gegevens voorhanden om de uitga-
ven, het personeel en de dienstverlening van jeugd-ggz af te splitsen van de totale ggz. De ggz wordt
verder besproken bij de curatieve zorg (hoofdstuk Curatieve zorg).

3 De uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de
Wlz/Awbz, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.

4 Deze informatie is geschat voor de presentatie van de sector zorg en ondersteuning als geheel.
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5 We merken hier op dat de personele inzet en personele uitgaven voor de jeugdzorg voor de periode
1998 tot en met 2005 zijn geschat. Omdat de jeugdzorg maar een klein deel van het personeel in deze
sector voor zijn rekening neemt (in 2014 4% van de arbeidsjaren), verstoort dit de conclusies echter
niet.
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Verpleging en verzorging1

– De uitgaven van verpleging en verzorging nemen tussen 1998 en 2014 toe met 67%;
iets minder snel dan de sector zorg en ondersteuning als geheel(81%).

– De dienstverlening neemt tot 2014 toe met 59%. Dit komt door de vergrijzing, maar
ook doordat men per leeftijdsgroep steeds meer zorg en ondersteuning gebruikt.

– De loonkosten per uur nemen toe, maar de inzet van personeel blijft achter bij de
dienstverlening.

Kader 1 Kerncijfers verpleging en verzorging
In 2014 maken bijna 650.000 mensen gebruik van een vorm van verpleging en verzorging
(200.000 intramuraal; 440.000 extramuraal). Bijna 60% van de middelen die in 2014 aan zorg en
ondersteuning worden uitgegeven, worden besteed aan de verpleging en verzorging. In reële ter-
men gaat het om 16,6 miljard euro. In deze voorziening zijn er 225.000 arbeidsjaren. Deze mede-
werkers nemen daarmee 62% van de arbeidsjaren in de zorg en ondersteuning voor hun rekening.
Bron: scp (dps), vws (2018a) Verpleging en verzorging

Onder de noemer ‘verpleging en verzorging’ valt de zorg voor mensen met gezondheidsbe-
perkingen. Een deel van die zorg wordt gegeven in de thuissituatie. Dit varieert van hulp in
het huishouden tot hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Als zelf-
standig wonen niet meer mogelijk is, ook niet met mantelzorg of thuiszorg, biedt verblijf in
een tehuis of instelling uitkomst. In instellingen worden mensen vanwege hun ouderdom
of ziekte in een beschermde woonomgeving behandeld en verpleegd. Het gaat dan om
intensieve zorg of behandeling. Binnen de beschikbare gegevens is het onderscheid tussen
de verschillende vormen van verpleging en verzorging (verpleeghuizen, verzorgingshuizen
en thuiszorg) steeds lastiger te maken, omdat organisaties fuseren en diverse vormen van
zorg leveren. Daarom worden deze zorgvormen samengenomen in dit onderzoek. Het
grootste deel van de verpleging en verzorging wordt gegeven aan ouderen (zie bv. Van
Campen 2017; cbs 2017b; cbs 2018; Putman et al. 2017; Verbeek-Oudijk), zodat ook vaak
wordt gesproken over ouderenzorg.2 De dienstverlening van deze voorzieningen aan de
jongere bevolking is echter substantieel (zie bv. Putman et al. 2016). Omdat ook gebruik
door jongeren wordt meegerekend, noemen we deze voorziening hier ‘verpleging en ver-
zorging’.
In de onderzochte periode (1998 tot en met 2014) werd verpleging en verzorging groten-
deels geleverd vanuit de toenmalige Awbz. Deze wordt in 2014 gefinancierd via de over-
heid (84%, vooral Awbz (75%)), de zorgverzekeringen (6%) en eigen betalingen 10% (cbs
2017d).3 De huishoudelijke hulp valt sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2007). Vanaf 2015 is de aan
huis geleverde Awbz-zorg geheel gedecentraliseerd naar de gemeenten, via de Wmo 2015
en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De intramurale zorg valt nu onder de Wet langdurige
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zorg (Wlz). De gegevens vanaf 2015 zijn niet voldoende beschikbaar en worden daarom
hier niet besproken.

Uitgaven aan groeien mee met de dienstverlening

Tussen 1998 en 2014 nemen de reële uitgaven aan verpleging en verzorging met 67% toe
(zie figuur 1). Dit komt voornamelijk doordat er een groter beroep op de verpleging en ver-
zorging wordt gedaan: de uitgaven en de dienstverlening lopen redelijk gelijk op. In 2014 is
de dienstverlening van de verpleging en verzorging 59% groter dan in 1998. De personele
inzet blijft daarbij achter: het aantal arbeidsjaren is in 2014 met slechts 18% toegenomen
ten opzichte van 1998. De hoge werkdruk in deze voorziening kan hiervan het gevolg zijn
(zie bv. cbs 2016a; vws 2018b). Opvallend is de minder snelle groei van de uitgaven en de
inzet van personeel vanaf 2003, terwijl de dienstverlening blijft toenemen. Dit komt door
het stopzetten van de extra wachtlijstmiddelen die tot 2003 waren ingezet.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van verpleging en verzorging, 1998-2014 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 10,0 miljard euro. In 2014 zijn de uitgaven
opgelopen tot 16,8 miljard euro. In 1998 bedraagt de personele inzet 190.000 arbeidsjaren; in 2014 zijn
dat 225.000 arbeidsjaren. De dienstverlening ligt in 2014 59% hoger dan in 1998.

Bron: scp (dps)
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Dienstverlening neemt toe door vergrijzing

Kader 2 Meting dienstverlening verpleging en verzorging
De verpleging en verzorging levert verschillende typen zorg thuis (bv. huishoudelijke hulp en bege-
leiding) en in instellingen (met of zonder behandeling). Deze zorgvormen verschillen in intensiteit.
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de dienstverlening van al deze zorgvormen afzon-
derlijk te meten. Zo is in de beschikbare gegevens het onderscheid tussen thuiszorg voor ouderen
en voor gehandicapten niet meer te maken. Daarom gaan we in dit rapport uit van het zorgvo-
lume zoals dat door het cbs wordt berekend (cbs 2016b). Deze berekeningen zijn gebaseerd op de
zorg die door instellingen voor ouderenzorg worden geleverd. In de cbs-berekeningen worden de
hoeveelheden van de verschillende zorgvormen gewogen met de ‘kosten per product’ om het
totale zorgvolume te verkrijgen (Chessa 2007). Het betreft de kosten per product op een vast
moment in de tijd, om de effecten van veranderingen in de inzet van middelen in de tijd te kunnen
waarnemen. Hierin is dan ook de verandering in de zorgzwaarte verdisconteerd. Deze keuze levert
een snellere toename van de dienstverlening dan in eerdere studies, zoals Pommer (2012) laat
zien.
Voor de periode vanaf 2015, na de decentralisatie van de thuiszorg, is er geen overeenkomstige
informatie over de dienstverlening beschikbaar. Die periode wordt hier dan ook niet besproken.

In 2014 ligt de dienstverlening van verpleging en verzorging 59% hoger dan in 1998. Een
belangrijke oorzaak van gestegen dienstverlening is de groei en vooral de vergrijzing van
de bevolking: het aantal ouderen neemt sneller toe dan de algehele bevolking. In 1998 is
13,5% van de bevolking 65 jaar of ouder en 3,2% is 80 jaar of ouder; in 2014 zijn deze aan-
delen gestegen tot respectievelijk 17,4% en 4,2% (cbs 2017a). Ouderen gebruiken veel vaker
verpleging en verzorging dan de jongere bevolking (zie bv. Putman et al. 2016). Ook treedt
binnen verpleging en verzorging een verschuiving op. Door de extramuralisatie (men blijft
steeds langer zelfstandig wonen) ontvangt men per leeftijdsgroep een steeds groter deel
van de zorg thuis en een steeds kleiner deel in een instelling (zie bv. Van Campen et al. 2017;
nza 2018; Pommer 2012). Daardoor neemt de zorgzwaarte per persoon toe, zowel van de
zorg thuis als van de instellingsbewoners (Blank et al. 2016; Chessa en Okkerse-Ruitenberg
2007; Pommer 2012). Dit wil zeggen dat per persoon steeds intensievere vormen van zorg
nodig zijn. Het geheel doet de dienstverlening stijgen (component deelname in figuur 2).
Ook neemt het aantal mensen dat via een pgb zorg ontvangt in de verpleging en verzor-
ging toe, sterker dan het aantal mensen dat zorg in natura ontvangt (cbs 2017b; 2017c). Een
deel van deze gebruikers zou geen zorg gebruiken als ze dat niet via het pgb zouden kun-
nen doen (Sadiraj et al. 2011). De dienstverlening groeit hierdoor dus extra snel.
De dienstverlening groeit over de hele onderzoeksperiode, maar het tempo neemt in de
loop der tijd af. In de periode tussen 2000 en 2003 neemt de dienstverlening het snelst toe.
Dit is vooral een gevolg van de extra middelen om de oplopende wachtlijsten in de ver-
pleeghuizen te verminderen, de zogenoemde ‘boter bij de vis’-regeling (ook voor de zieken-
huizen; zie bv. vws 2001). Hierbij zijn de budgetten die voorheen bindend waren losgelaten,
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en zijn alle vormen van zorg vergoed: de dienstverlening neemt sneller toe dan voorheen
(zie bv. Blank et al. 2016; Dumaij 2012; Pommer 2012).
Niet alleen de omvang van de zorg, maar ook de kwaliteit van de zorg verandert in de loop
van de tijd, maar dit kan niet in de maat voor de dienstverlening worden opgenomen.
Voorbeelden zijn de afname van het aantal meerpersoonskamers, de daling van het aantal
cliënten met doorligwonden (decubitus) in de tehuizen (Blank et al. 2016; tk 2006/2007;
vws 2014) en ‘meer handen aan het bed’ in de tehuizen (Eggink et al. 2010; Pommer 2012).
Hiermee moet bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden.

Uitgaven stijgen vooral door dienstverlening en loonkosten

Zoals aangegeven in figuur 1 groeit de dienstverlening met 59% over de gehele periode
1998 tot en met 2014, maar groeien de uitgaven met 67% wat sneller. De uitgaven per ver-
leende dienst nemen daardoor over de gehele periode 1998 tot en met 2014 gezien met 6%
toe. Zoals we hiervoor al hebben vermeld, neemt de dienstverlening vooral toe door de
groei van het aantal ouderen, maar ook door de deelname (vaker en intensievere zorg, zie
beschrijving van de dienstverlening). Zo verklaart de demografische groei een uitgaventoe-
name van 40% en de groeiende deelname nog ruim 10%. De loonkosten per uur stijgen
flink (zie ook bv. Blank et al. 2016; Pommer 2012), vooral de incidentele loonkosten (ver-
schuiving naar bijvoorbeeld hoger opgeleid personeel); de reële cao-lonen nemen slechts
matig toe. Er wordt echter steeds minder personeel ingezet per verleende dienst (gewogen
naar zorgzwaarte): de arbeidsproductiviteit neemt toe.
Deze stijging van de arbeidsproductiviteit kan te maken hebben met bezuinigingen op de
overheadkosten van de thuiszorg, maar ook met personeelstekorten (zie bv. Eggink et al.
2010) en het inzetten van alfahulpen (zie bv. Vandermeulen et al. 2012). Ook het meenemen
van pgb’s in de dienstverlening kan een oorzaak zijn van de hier gemeten afname van de
personele inzet per verleende dienst. De pgb’s worden vaak gebruikt voor de inzet van
mantelzorgers, maar zij tellen niet mee bij de hier gemeten personeelsinzet.
Uit Pommer (2012) blijkt dat de uitgaven van de zorg thuis een vergelijkbare ontwikkeling
vertonen als de bijbehorende dienstverlening. De uitgaven per verleende dienst nemen
volgens die studie vooral toe bij de zorg in instellingen. De mogelijkheden voor productivi-
teitswinst zijn bij de zorg thuis dan ook minder groot dan bij de zorg in instellingen. Het
gaat immers vaak om een-op-eenzorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging of indivi-
duele begeleiding. Daar is arbeidsproductiviteitswinst lastig te behalen (zie ook bv. Eggink
et al. 2010).
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Figuur 2
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan verpleging en verzorging, 1998-2014 (in procen-
ten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgavengroei varieert bij groeiende dienstverlening

Hoewel de reële uitgaven aan verpleging en verzorging in 2014 67% hoger liggen dan in
1998, is er niet over de hele periode sprake van een (even snelle) stijging in de uitgaven. De
ontwikkeling in reële uitgaven in de onderzochte jaren laat zich grofweg onderscheiden in
vier perioden: een sterke groei tussen 1998 en 2003, stabilisatie van 2003 tot en met 2006,
lichte groei tussen 2006 en 2012 en opnieuw een stabilisatie in de periode 2012 tot en met
2014. Zoals in de sector zorg en ondersteuning in het algemeen, lijken naast de algemene
beleidstrends de economische omstandigheden een rol te spelen bij de mogelijkheden
voor het vrijmaken van extra middelen voor deze voorziening.
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Groei tussen 1998 en 2003 door extra middelen
Aan de start van de onderzoeksperiode groeien de reële uitgaven snel, vooral vanaf 2000.
In deze periode is een sterke toename van de dienstverlening mogelijk door de extra ‘boter
bij de vis’-regeling. Dit heeft effect gehad: de wachtlijsten zijn gekrompen (Chessa en
Okkerse-Ruitenberg 2007) en de dienstverlening stijgt vooral door de component deel-
name, meer dan door de demografie. De tijdelijke Kamercommissie voor onderzoek naar
de zorguitgaven concludeert dat een groot deel van de middelen is gebruikt voor het ver-
beteren van de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de zorg (tk 2003/2004). Dit leidt
tot een stijging van de cao-lonen. Maar ook de incidentele lonen gaan omhoog: er wordt
vaker hoger geschoold of hoger ingeschaald personeel ingezet. Een verbetering van de
kwaliteit, bijvoorbeeld door meer eenpersoonskamers in verpleeghuizen te realiseren (tk
2006/2007; vws 2014), komt deels tot uitdrukking in toenemende niet-personele uitgaven
per verleende dienst. In deze periode is de arbeidsproductiviteit stabiel: de toename van de
dienstverlening is gepaard gegaan met een vergelijkbare toename van de inzet van perso-
neel.

Stabilisering uitgaven tussen 2003 en 2006 door dalende uitgaven per verleende dienst
In de periode tussen 2003 en 2006 groeit het beroep dat op de voorzieningen voor verple-
ging en verzorging wordt gedaan. Toch stabiliseert de ontwikkeling in de reële uitgaven.
Dat komt zowel doordat de arbeidsproductiviteit fors toeneemt als door dalende niet-
personele uitgaven per verleende dienst. Het aantal arbeidsjaren neemt af, terwijl er wel
meer zorg wordt verleend. Deze ontwikkeling vindt vooral plaats bij de thuiszorg. Daar is
bezuinigd op de overheadkosten (bv. Eggink et al. 2010; Pommer 2012), maar kunnen ook
tekorten aan personeel een rol spelen (Eggink et al. 2010): vacatures kunnen niet worden
ingevuld en het werk moet door minder personeel worden gedaan. Dit leidt tot een grote
werkdruk. Het ministerie van vws heeft een actieplan opgesteld om dit probleem aan te
pakken (vws 2018b). De arbeidsproductiviteit in de tehuizen is juist afgenomen, door de
toenemende zorgzwaarte en de door het beleid gestimuleerde toename van het ‘aantal
handen aan het bed’ (Dumaij 2012; Eggink et al. 2010). De reële loonkosten per uur nemen
meer toe dan in de voorgaande periode. Vooral het incidentele loon is daarvoor verant-
woordelijk, wat erop wijst dat er steeds meer hogeropgeleid personeel in de verpleging en
verzorging werkzaam is. Ook de vergrijzing van het personeel kan hier een oorzaak van zijn
(zie bv. Vandermeulen et al. 2012). De toename van de niet-personele uitgaven kan komen
door uitbesteed werk, dat niet onder de personele uitgaven worden geschaard.

Uitgaven groeien tussen 2006 en 2012 door toenemende dienstverlening
De reële uitgaven in de verpleging en verzorging nemen tussen 2006 en 2012 weer toe. De
dienstverlening blijft groeien, zij het iets minder snel dan voorheen. De vergrijzing (compo-
nent demografie) overheerst in de groei van de dienstverlening; veranderingen in de deel-
name spelen geen rol van betekenis. De uitgaven per verleende dienst zijn in deze periode
stabiel. De arbeidsproductiviteit neemt nog wel toe, maar minder dan in de voorgaande
periode. Dit kan te maken hebben met de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de
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Wmo, waarbij bezuinigd is op personeel en er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar
(alfa)hulpen: hulpverleners die niet op de loonlijst staan, maar als inhuur worden geregi-
streerd (Vandermeulen et al. 2012). Hierdoor verschuift de wel geregistreerde inzet van per-
soneel ook naar gemiddeld hoger opgeleide medewerkers, waardoor de gemiddelde loon-
kosten per uur stijgen (Van den Tillaart 2009). Het resultaat is dat de personele uitgaven
per verleende dienst licht toenemen. Aangezien door de inzet van alfahulpen de geregi-
streerde niet-personele uitgaven per verleende dienst toenemen, stijgen de uitgaven iets
sneller dan de dienstverlening. In de periode tussen 2006 en 2012 verzorgt minder – maar
hoger gekwalificeerd – personeel steeds meer mensen.

Stabilisering van de uitgavengroei tussen 2012 en 2014 door mindere stijging
dienstverlening
Na 2012 stabiliseren de reële uitgaven zich. Daarvoor verantwoordelijk is een minder sterke
toename in de dienstverlening. De vergrijzing van de bevolking zet weliswaar door (com-
ponent demografie in figuur 2), maar de deelname daalt: men gebruikt minder intensieve
zorg en ondersteuning. Er wordt ingezet op langer thuis blijven wonen (extramuralisatie),
en dus een verschuiving naar minder intensieve zorgvormen. Dit was bijvoorbeeld een van
de doelen van de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 (Kromhout et al. 2018). Het beslag
van de personele uitgaven in de vorm van een hoger uurloon op de totale reële uitgaven
groeit ook in deze periode door. Dat de reële uitgaven zich toch stabiliseren, komt doordat
de arbeidsproductiviteit verder toeneemt. De achtergrond van deze ontwikkelingen zijn
aanscherpingen van het beleid: de groeiruimte voor de uitgaven is beperkter (cbs 2014).

Noten

1 De gegevens over 2015 sluiten niet goed aan bij de eerdere gegevens over deze sector. Daarom beper-
ken we ons tot de ontwikkeling tot en met 2014.

2 De categorie verpleging en verzorging wordt hier afgebakend volgens de definitie van instellingen voor
ouderenzorg van het cbs.

3 In 2015, na de decentralisatie, neemt de overheid een groter deel voor zijn rekening (14%, vooral via de
Wmo) en levert de Wlz een kleiner deel dan de Awbz (55%). Hier spelen de zorgverzekeringen een
belangrijker rol (23%). De eigen betalingen bedragen 8% van de totale uitgaven.
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Gehandicaptenzorg1

– De uitgaven voor gehandicaptenzorg stegen tussen 1998 en 2014 met 113%, dat is snel-
ler dan gemiddeld in deze sector.

– Ook de dienstverlening steeg snel, met in totaal 95%. Dit komt niet door de groei van
de bevolking, maar doordat er per hoofd van de bevolking meer zorg wordt gebruikt.

– Per verleende dienst nemen de uitgaven met 9% toe, vooral door groeiende personele
uitgaven, maar ook groeiende niet-personele uitgaven spelen een rol.

Kader 1 Kerncijfers gehandicaptenzorg
In 2014 gebruiken naar schatting 175.000 mensen gehandicaptenzorg (81.000 intramuraal en
94.000 extramuraal). De totale uitgaven hiervoor bedragen 9,8 miljard euro, ofwel 34% van de
geanalyseerde voorzieningen uit de sector zorg en ondersteuning. Het betreft voor ongeveer 70%
personele uitgaven. Er zijn bijna 123.000 arbeidsjaren (op voltijdsbasis, 34% van de sector zorg en
ondersteuning).
Door de decentralisaties in het kader van de Hervorming Langdurige Zorg in 2015 sluiten de
beschikbare gegevens niet goed aan op de hier beschreven periode. Daarom beperken we ons tot
de jaren 1998 tot en met 2014.
 
Bron: scp (dps), vws (2018)

Tot de gehandicaptenzorg rekenen we alle zorg die wordt geleverd aan personen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Tot en met 2014 viel dit onder de
Awbz (incl. pgb’s) en de Wmo 2007 (huishoudelijke hulp). Deze zorg wordt geïndiceerd
door het Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz), bijvoorbeeld zorg in een instelling voor men-
sen met een zware beperking, of ambulante begeleiding. Mensen met een verstandelijke
beperking vormen de grootste gebruikersgroep in de gehandicaptenzorg; in 2011 betrof het
78% van de cliënten (Van der Kwartel 2013). De uitgaven worden vooral gefinancierd via
(Awbz-)premies, een bijdrage van het rijk en eigen betalingen. De overheid dekt 7% van de
uitgaven, de Awbz 87% en de eigen betalingen dekken 8% (cbs 2017d).
Sinds 2015 is lichtere gehandicaptenzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten via de
Jeugdwet, de Wmo en de Zvw. De zware intramurale zorg voor (wederom vooral) verstan-
delijk gehandicapten en de zogenoemde sglvg-groep (licht verstandelijk gehandicapten
met een sterke gedragsstoornis) zijn overgegaan naar de Wlz. De lichtere (begeleidende)
intramurale zorg ging wel over naar de Wmo (zorgzwaartepakketten 1 t/m 3). De gegevens
vanaf 2015 zijn door al deze wijzigingen voor dit onderzoek niet goed bruikbaar en worden
daarom buiten beschouwing gelaten.
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Uitgaven voor de gehandicaptenzorg groeien gestaag

De reële uitgaven voor de gehandicaptenzorg stijgen tussen 1998 en 2014 met 113%; een
ruime verdubbeling. De dienstverlening kent een voortdurende stijging en is in 2014 95%
hoger dan in 1998. De uitgaven per verleende dienst van de gehandicaptenzorg liggen in
2014 9% hoger dan in 1998. Zie figuur 1 voor deze ontwikkelingen.
De inzet van personeel stijgt met 58%, maar blijft duidelijk achter bij de groei van de
dienstverlening. Voor een deel zijn de ontwikkelingen te verklaren door de sterk groeiende
dienstverlening van de pgb’s (cbs 2017b). Deze zijn in de hier gehanteerde maat voor de
dienstverlening en de uitgaven van verpleging en verzorging opgenomen. Echter, een deel
van de pgb’s wordt besteed aan het inhuren van familie of vrienden (informele hulp). Zij
worden niet als personeel in de statistieken opgenomen; de personele inzet blijft daardoor
achter bij gemeten dienstverlening.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de gehandicaptenzorg, 1998-2014 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 4,6 miljard euro en in 2014 9,8 miljard euro. In
1998 bedroeg de personele inzet 78.000 arbeidsjaren, in 2014 zijn dat 123.000 arbeidsjaren. De dienst-
verlening (gemeten met een volume-index) ligt in 2014 per saldo ruim 95% hoger dan in 1998.

Bron: scp (dps)
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Dienstverlening gehandicaptenzorg groeit voortdurend

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de gehandicaptenzorg
We meten de dienstverlening van de gehandicaptenzorg aan de hand van een volume-index van
het cbs die rekening houdt met de verschillen tussen typen zorg, zoals zorg met verblijf en behan-
deling, zorg met alleen verblijf en zorg zonder verblijf (cbs 2016; Chessa 2009). Het gebruik van de
verschillende zorgvormen wordt gewogen met de kosten per geleverde dienst, om verschillen in
intensiteit mee te nemen (zie Chessa 2007 voor de methode). De berekeningen gaan uit van de
zorg die door instellingen voor gehandicaptenzorg volgens de cbs-definitie (cbs 2016) wordt gele-
verd. In de maat voor de dienstverlening wordt ook rekening gehouden met het gebruik van
pgb’s.
Voor de periode vanaf 2015, na de decentralisatie van de extramurale zorg naar de Wmo en de
Zvw, is deze maat voor de dienstverlening niet beschikbaar. Die periode wordt hier dan ook niet
besproken.

In de gehandicaptenzorg hebben demografische veranderingen per saldo weinig invloed
op de dienstverlening: er is in lichte mate sprake van ontgroening, maar ook van vergrij-
zing.
De groei in de dienstverlening treedt al vele jaren op. Het betreft voor een groot deel zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking (zie bv. Van der Kwartel 2011; 2013). Van der
Kwartel (2013) laat zien dat het aantal cliënten met een lichamelijke beperking sneller
groeit dan het aantal cliënten met een verstandelijke beperking, maar het aandeel blijft
relatief klein (2%). Het aandeel cliënten met een zintuiglijke beperking is groter (20%),
maar stabiel. De toenemende dienstverlening in de gehandicaptenzorg wordt deels ook
opgestuwd door de toename van het volume aan pgb’s, die cliënten in staat stellen om zelf
hun zorg te regelen. Het gebruik hiervan is vooral in de gehandicaptenzorg fors toegeno-
men (bv. Chessa 2009; Vandermeulen et al. 2012). Zo hebben na de invoering van het pgb
eind jaren negentig in de gehandicaptenzorg ruim 55.000 mensen een pgb in 2014. Dit is
29% van het totaal aantal gebruikers van gehandicaptenzorg (cbs 2017a; 2017b).2

De uitgavengroei (vooral bij mensen met een verstandelijke beperking) komt vooral door
een deelname-effect: steeds meer mensen maken gebruik van een vorm van gehandicap-
tenzorg. Er zijn geen meetbare aanwijzingen dat beperkingen steeds vaker voorkomen. Uit
Woittiez et al. (2014) komt naar voren dat de zorgvraag van mensen met een verstandelijke
beperking toeneemt door de ingewikkelder wordende samenleving en doordat er steeds
meer van mensen wordt verwacht. Ook de diversificatie en verbetering van het zorgaan-
bod spelen een rol. Verder is in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, dit type zorg
ook deels toegankelijk voor zwakbegaafden (Woittiez et al. 2014; Woittiez et al. 2018).3

Onder deze groep was de groei van het aantal gebruikers bovengemiddeld (Ras et al. 2013;
Woittiez et al. 2012).
Evenals in de verpleging en verzorging is ook hier sprake van extramuralisatie. Hierdoor zal
de gemiddelde zorgzwaarte van zowel de extramurale als van de intramurale zorg
toenemen. De cliënten met de laagste zorgbehoefte die voorheen in de tehuizen terecht-
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konden, vormen immers een zwaardere groep dan de cliënten die al thuis werden gehol-
pen.
Daarnaast signaleert Chessa (2009) dat de toegang tot extra zorg voor de groep sglvg in
2004 beperkt wordt. De indicatiestelling, waarmee de toegang tot de Awbz is geregeld,
wordt vanaf 2003 gedaan op basis van functies in plaats van sectoren of instellingen (Blank
et al. 2016). De gevolgen hiervan voor de dienstverlening zijn niet direct duidelijk. De zoge-
noemde pakketmaatregel begeleiding 2009, die begeleiding voor nieuwe aanvragen
beperkte,4 lijkt de groei in de deelname in 2009 en 2010 wat te hebben getemperd (Ras et
al. 2013).5

Net als bij de andere sectoren kan ook hier de kwaliteit niet in het volume van dienst-
verlening worden verdisconteerd. Zeker bij de gehandicaptenzorg is veel geïnvesteerd in
kwaliteitsverbeteringen. Zo is het pgb in 1998 (en in 2003 herzien) ingevoerd om cliënten
meer regie over hun zorg te geven (Blank et al. 2016) en wordt gewerkt aan scheiden van
wonen en zorg (Ras et al. 2013). Ook de overgang naar kleinschaliger locaties kan als een
verbetering van de kwaliteit worden gezien (Van Staalduinen en Ten Voorde 2011). Verder
ontstaat er steeds meer diversiteit in het aanbod (Van Staalduinen en Ten Voorde 2011;
Woittiez et al. 2014). Blank et al. (2016) stelt dat vanaf 2008 extra middelen zijn uitgetrok-
ken voor het verbeteren van de leefomstandigheden van cliënten. Deze verbeteringen op
het gebied van de kwaliteit zijn niet goed in het volume van de dienstverlening opgeno-
men. Dit betekent dat de hier gemeten dienstverlening waarschijnlijk een onderschatting is
van het werkelijke volume van de geleverde zorg.

Uitgaven gehandicaptenzorg stijgen sterk door dienstverlening

De uitgaven aan de gehandicaptenzorg groeien vrijwel voortdurend en liggen in 2014 113%
hoger dan in 1998. Alleen in 2011 en in 2013 is een lichte afname te zien. Het is duidelijk uit
figuur 2 dat de deelname veruit de grootste rol speelt in de groei: een steeds groter deel
van de bevolking maakt gebruik van de gehandicaptenzorg. Deze stijging van de deelname
(en dus stijging van de dienstverlening) veroorzaakt een toename van de uitgaven met
80%. De groei van de bevolking en de vergrijzing (component demografie) veroorzaken
een veel kleiner deel van de uitgavengroei (een groei van 7%). Dit spoort met de bevinding
van Woittiez et al. (2014) dat de vergrijzing geen belangrijke oorzaak is van de groei van de
vraag naar zorg door mensen met een verstandelijke beperking. Het is niet duidelijk in
hoeverre demografie een rol speelt bij de mensen met lichamelijke en zintuiglijke beper-
kingen (Evenhuis 2014).
Personele uitgaven beslaan ongeveer twee derde deel van de totale uitgaven en hebben
dus grote invloed op de ontwikkelingen in uitgaven. De loonkosten per uur stijgen lang-
zaam maar gestaag. De uitgavengroei door deze loonstijging wordt grotendeels gecom-
penseerd doordat er steeds minder personeel per verleende dienst wordt ingezet: de
arbeidsproductiviteit stijgt. Dit kan te maken hebben met het inhuren van personeel in
plaats van personeel in loondienst te nemen (Blank et al. 2016). Ook het niet verdisconte-
ren van informele of particuliere hulp via pgb’s speelt een rol. Dit houdt in dat het aantal
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‘handen aan het bed’ minder afneemt dan wordt gesuggereerd door de daling van de hier
gemeten personele inzet. De groei van de niet-personele uitgaven per geleverde dienst is
bescheiden.

Figuur 2
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan gehandicaptenzorg, 1998-2014 (in procenten)a, b,

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uit de analyses van Dumaij en Niaounakis (2014) en Blank et al. (2016) blijkt dat de uitga-
ven voor de zorg in instellingen sterk zijn toegenomen; sterker dan de hier gepresenteerde
groei van de uitgaven van de totale gehandicaptenzorg. Zij constateren voor de tehuizen
een productiviteitsdaling; de extramurale zorg wordt niet onderzocht. Dit leidt tot een
flinke toename van de uitgaven per verleende dienst. In deze studie is de stijging van deze
uitgaven per dienst veel kleiner. Hieruit is af te leiden dat – net zoals in de verpleging en
verzorging – vooral de tehuizen te maken hebben met groeiende uitgaven per cliënt en dat
dit bij de zorg thuis veel minder het geval is. De uitgaven per intramurale cliënt groeien ook
doordat hun zorgzwaarte gemiddeld toeneemt: alleen de mensen met een grote zorgbe-
hoefte komen immers nog in aanmerking voor tehuisopname. Maar zoals aangegeven in
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de beschrijving van de dienstverlening zal ook de gemiddelde zorgzwaarte van de groep
cliënten in de extramurale zorg toenemen.

Uitgavengroei gehandicaptenzorg stagneert na 2012

De reële uitgavengroei is in een aantal perioden onder te verdelen. Tot 2003 was er een
sterke toename van de dienstverlening en de bijbehorende uitgaven. In de jaren 2003 tot
en met 2006 is de groei veel minder. De periode 2006 tot en met 2012 kent weer een forse
uitgavengroei, die na 2012 stabiliseert. De achterblijvende inzet van personeel heeft waar-
schijnlijk onder meer te maken met het proces van extramuralisering: 24 uurszorg in instel-
lingen vraagt meer personeel dan zorg in de thuissituatie.

Tussen 1998 en 2003 groeien de uitgaven door stijging van de dienstverlening
Tussen 1998 en 2003 groeien de uitgaven sterk en ongeveer even snel als de dienst-
verlening. De dienstverlening groeide snel door het inzetten van extra middelen om de
wachtlijsten weg te werken (‘boter bij de vis’-regeling (Chessa 2009; Dumaij en Niaounakis
2014; Vandermeulen et al. 2012)). De inzet van personeel blijft licht achter bij de dienst-
verlening, waardoor de arbeidsproductiviteit iets toeneemt. Toch nemen de personele uit-
gaven niet af, omdat de reële loonkosten per uur in deze periode groeien. Dit heeft vooral
te maken met hogere cao-lonen in de zorg; van een verschuiving naar hoger opgeleid of
hoger ingeschaald personeel is slechts beperkt sprake in de gehandicaptenzorg. Het is aan-
nemelijk dat er een relatie is met de economische bloei in die periode (cbs 2017c), die extra
uitgaven mogelijk maakte.

Minder groei tussen 2003 en 2006: groei dienstverlening lager
Tussen 2003 en 2007 is de groei minder sterk doordat de dienstverlening minder sterk
groeit. Dit komt onder meer doordat de inhaalslag van het wegwerken van de wachtlijsten
in 2004 is afgesloten. Daarnaast is in 2004 de zorg voor de groep sglvg beperkt (Chessa
2009). De uitgaven per verleende dienst veranderen niet veel: de uitgaven lopen mee met
de dienstverlening.

Gestage groei tussen 2006 en 2012: vooral dienstverlening, maar ook niet-personele
uitgaven
Er is een snelle groei van de reële uitgaven tussen 2006 en 2012. De dienstverlening ver-
klaart het grootste deel van de groei in de uitgaven: dit groeit in deze periode met gemid-
deld 5% per jaar. Een deel van de uitgavengroei kan administratief van aard zijn (Van de
Kwartel 2013).6 De pakketmaatregel begeleiding 2009 lijkt de groei in de deelname in 2009
en 2010 wat te hebben getemperd (Ras et al. 2013). De loonkosten per uur en de niet-
personele uitgaven stijgen in deze periode ook licht, maar worden deels gecompenseerd
door een iets hogere arbeidsproductiviteit. Doordat er steeds vaker sprake is van het inhu-
ren van personeel (Blank et al. 2016) en de inzet van informele hulp via pgb’s (Chessa
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2009), kan het beeld van de arbeidsproductiviteit worden vertekend. Dit personeel komt
niet tot uitdrukking in de personele inzet, maar als inhuur bij de materiële lasten.

Na 2012: kleine groei uitgaven en dienstverlening per saldo stabiel
Tussen 2012 en 2014 veranderen de uitgaven maar weinig. De dienstverlening blijft stabiel,7

misschien door de focus op extramuralisatie, waardoor er minder intensieve zorg wordt
geleverd. Het uurloon stijgt, maar de uitgaven aan niet-personele uitgaven dalen licht. Ook
de stijgende arbeidsproductiviteit levert een bijdrage aan de demping van de uitgaven-
groei. De minder sterke groei van de uitgaven lijkt te maken te hebben met aanscherp-
ingen van het beleid: de groeiruimte voor de uitgaven is beperkt tarieven zijn verlaagd, en
vergoedingen bij vervoer zijn gemiddeld lager (cbs 2014).

Noten

1 De gegevens over 2015 sluiten niet goed aan bij de eerdere gegevens over deze sector. Daarom beper-
ken we ons tot de ontwikkeling tot en met 2014.

2 Bij de Awbz als geheel maakt ongeveer 13% van de zorgontvangers gebruik van een pgb.
3 Het gaat om mensen met een iq tussen 70 en 85 indien zij problemen hebben met sociale redzaamheid.
4 Een deel van de ondersteunende begeleiding ging over naar de gemeenten (Wmo). Maar indicaties

voor ondersteunende begeleiding konden worden afgegeven tot en met 2008, en hun geldigheid kon
doorlopen tot medio 2010.

5 Een klein deel van de zorgvragers kon voortaan ook elders zorg vragen. Sinds 1 januari 2008 hebben
jonge cliënten voor wie de verstandelijke handicap niet de dominante grondslag vormt, maar een bij-
komende factor is bij psychiatrische problemen, namelijk nog een derde instantie waar ze met hun
zorgvraag terechtkunnen: Bureau Jeugdzorg (Ras et al. 2013). Een ander bescheiden deel kon minder
eenvoudig bij het ciz terecht, doordat met ingang van 1 januari 2009 de grondslag psychosociaal als
toegang tot Awbz-zorg volledig is geschrapt.

6 Van der Kwartel (2013) meldt dat de stijgingen van 2007 naar 2009 deels het gevolg zijn van inhaal-
slagen bij het berekenen van de kapitaallasten van zorginstellingen.

7 Dit lijkt strijdig met Rebel (2017), maar daar is alleen naar de zwaarste intramurale zorgtypen gekeken.
Deze groeiden veel sneller dan de rest van de gehandicaptenzorg.
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Provinciale jeugdzorg1

– De reële uitgaven voor de (provinciale) jeugdzorg stijgen tussen 1998 en 2014 met
68%; dat is minder snel dan gemiddeld in de sector zorg en ondersteuning.

– De uitgavengroei hangt voor een groot deel samen met een stijging in de dienst-
verlening (57%). De dienstverlening lag in 2010 hoger (74% t.o.v. 1998).

– De inzet van personeel neemt toe tot 2010, maar daalt daarna.
– Per verleende dienst lagen de uitgaven aan (provinciale) jeugdzorg in 2014 7% hoger

dan in 1998. Het verloop van de groei is grillig.

Kader 1 Kerncijfers provinciale jeugdzorg
In dit hoofdstuk bespreken we de provinciale jeugdzorg. Hier zijn de jeugd-ggz en overige jeugd-
zorg via de Awbz niet bij inbegrepen. In 2014 maakten bijna 100.000 jeugdigen gebruik van provin-
ciale jeugdzorg. Daarnaast hadden ruim 35.000 jongeren te maken met jeugdbescherming; bijna
13.000 met jeugdreclassering en ruim 2000 met gesloten jeugdzorg. De totale uitgaven hiervoor
bedroegen 2 miljard euro, ofwel 7% van de gehele sector zorg en ondersteuning. Hiervan betreft
73% personele uitgaven. Er zijn bijna 16.300 banen (op voltijdsbasis). Dat is 4% van de banen in de
sector zorg en ondersteuning.
 
Bron: scp (dps), cbs (2015)

Wie te maken heeft met problemen rond de ontwikkeling en opvoeding van kinderen kan
terecht bij de jeugdzorg. Tot deze zorg rekenen we in dit hoofdstuk alle zorg die tot en met
2014 wordt geleverd door provinciale jeugdzorg, de zorg in het gedwongen kader (jeugd-
bescherming en jeugdreclassering) en gesloten jeugdzorg (opgevolgd door jeugdzorg-
plus). De provinciale jeugdzorg omvat ambulante hulp, dagbehandeling, pleegzorg en resi-
dentiële hulp. De financiering verloopt via de algemene middelen van het rijk; er is geen
sprake van eigen bijdragen van gebruikers (cbs 2017). Het gaat nadrukkelijk niet om zorg
die wordt geleverd binnen de geestelijke gezondheidszorg (Awbz of Zvw) en de zorg voor
jeugd met een langdurige beperking (Awbz; zie Gehandicaptenzorg). Het betreft zorg voor
jongeren tot en met 17 jaar, die in sommige gevallen kan doorlopen tot aan de leeftijd van
22 jaar. De jeugdzorg wordt in 2014 voor ruim 95% gefinancierd door de overheid via de
Awbz. Daarnaast speelt de Zorgverzekeringswet (Zvw) een kleine rol (bijna 5% van de
financiering).
Sinds 2015 is de (provinciale) jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten en daarbij
samengevoegd met de genoemde Zvw- en Awbz-onderdelen tot de Jeugdwet.2 De gege-
vens vanaf 2015 zijn door deze veranderingen voor dit onderzoek niet goed bruikbaar en
worden daarom buiten beschouwing gelaten.
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Uitgaven aan jeugdzorg groeien per saldo sterk

De reële uitgaven aan de (provinciale) jeugdzorg stijgen tussen 1998 en 2014 met 68%. De
inzet van personeel stijgt met 59%, en is in 2010 nog flink hoger geweest (84%). De dienst-
verlening kent in 2014 een stijging tot 57% ten opzichte van 1998, maar is eveneens hoger
geweest in 2010 (74%). De uitgaven per verleende dienst van de (provinciale) jeugdzorg lig-
gen dus in 2014 7% hoger dan in 1998, na een sterk wisselend verloop (zie figuur 1).

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van (provinciale) jeugdzorg, 1998-2014 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 1,1 miljard euro en in 2014 2,0 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet naar schatting 10.300 arbeidsjaren (de periode 1998 tot en met 2005
is geschat), in 2014 zijn dat 16.300 arbeidsjaren. De dienstverlening (gemeten met een volume-index)
ligt in 2014 per saldo 57% hoger dan in 1998.

Bron: scp (dps)

Dienstverlening (provinciale) jeugdzorg stijgt tot 2010

Kader 2 Meting van de dienstverlening van (provinciale) jeugdzorg
We meten de dienstverlening van jeugdzorg aan de hand van het gebruik van zeven verschillende
typen hulp die vallen onder de provinciale jeugdzorg, jeugdhulp in het gedwongen kader en geslo-
ten jeugdzorg zoals deze voor de decentralisatie van 2015 bestonden. De provinciale jeugdzorg
omvat ambulante hulp, dagbehandeling, pleegzorg en residentiële hulp. In het gedwongen kader
onderscheiden we jeugdbescherming/ots en jeugdreclassering. Tot slot is er het gebruik van
gesloten jeugdzorg/jeugdzorg-plus. Sommige vormen van (vooral) de provinciale jeugdzorg wor-
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den vaak in combinatie gebruikt. We tellen de cliënten dan bij alle gebruikte typen jeugdzorg mee.
Om tot één maat voor de dienstverlening te komen, wegen we de verschillende typen met de
kostprijzen per eenheid in het jaar 2009 (Sadiraj et al. 2013). Hierbij wegen cliënten van jeugdzorg-
plus het zwaarst mee, gevolgd door residentiële provinciale zorg en dagbehandeling. De overige
voorzieningen leveren per cliënt een kleinere bijdrage aan de uitgaven. Op deze manier wordt zo
goed mogelijk rekening gehouden met veranderingen in de gemiddelde hulpbehoefte van de
cliënten.
Voor de periode vanaf 2015, na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten via de
Jeugdwet, is de maat voor de dienstverlening niet op dezelfde manier vast te stellen als voorheen.
Daarom beperken we ons tot de ontwikkeling tot en met 2014.

De provinciale jeugdzorg wordt in 2014 gebruikt door ruim 100.000 jongeren. Vaak gebrui-
ken zij meerdere vormen van jeugdzorg, zodat het aantal gebruikte vormen hoger uitkomt
dan het aantal cliënten. Vooral de ambulante jeugdzorg wordt vaak gebruikt (59.000 keer,
zie figuur 2). Pleegzorg (21.000), residentiële zorg (11.000) en dagbehandeling (6000) wor-
den veel minder vaak gebruikt. Binnen het gedwongen kader worden 52.000 jongeren
geholpen; het grootste deel betreft onder toezichtstelling (ots).
De groei van de dienstverlening in de (provinciale) jeugdzorg is het sterkst bij ambulante
hulp en het gedwongen kader (zie figuur 2). Aan het andere eind van het spectrum staan
residentiële zorg en dagbehandeling, die beide een lichte afname laten zien. De trend van
extramuralisatie zou verantwoordelijk zijn voor de daling van het gebruik van residentiële
zorg (Stevens et al. 2009). De afname van het gebruik van dagbehandeling heeft waar-
schijnlijk te maken met vermindering van de schooluitval en het overnemen van het
behandelen van schooluitvallers door Rebound-voorzieningen (Stevens et al. 2009).
De groei in de dienstverlening is niet eenvoudig te verklaren met het aantal kinderen (com-
ponent demografie) of aan een verandering in kenmerken die samengaan met opgroei- en
opvoedproblemen, zoals een migratieachtergrond of eenoudergezinnen. Uit Sadiraj et al.
(2013) blijkt dat op grond van die informatie voor 2001 tot en met 2011 geen toename,
maar juist een lichte daling van de dienstverlening had moeten plaatsvinden. In de onder-
havige analyse levert de deelname dan ook de grootste bijdrage aan de groei van de
dienstverlening (zie figuur 3).
Sadiraj et al. (2013) geven enkele mogelijke verklaringen voor de groei. De visie op opgroei-
en opvoedproblemen zou veranderd kunnen zijn, waardoor ouders en de samenleving
steeds minder tolereren (Hermanns 2009). Ook is de diagnostiek verbeterd, waardoor
soms aandoeningen eerder kunnen worden vastgesteld. Verder zouden beleidswijzigingen
een rol kunnen spelen. Tussen 2007 en 2010 was er een aparte programmaminister voor
Jeugd en Gezin. De organisatie van en toegang tot de jeugdzorg zijn daarmee doelbewust
verbeterd, waardoor een inhaalslag van nog niet vervulde zorgbehoefte mogelijk werd. Een
ander voorbeeld is de toegenomen aandacht voor preventieve behandelingen (Bucx en Bot
2012) en een betere samenwerking met het onderwijs (vroegdiagnostiek).
De dienstverlening stijgt onder meer door de invoering van de Wet op de jeugdzorg in
2005, waarmee alle jongeren recht op hulp krijgen. Ook de extra middelen die beschikbaar
zijn gesteld ter vermindering van de wachtlijsten in de provinciale jeugdzorg stuwen de
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dienstverlening op. Aan de provincies zijn ook in 2008 en 2009 extra middelen ter beschik-
king gesteld om de wachtlijsten te verminderen (tk 2008/2009). In 2010 wordt de decen-
tralisatie van de jeugdzorg aangekondigd door het kabinet-Rutte I. Daarbij wordt gesteld
dat het recht op jeugdzorg in combinatie met de inrichting van het systeem te veel vraag
veroorzaakte (Van den Berg et al. 2017; tk 2009/2010). Mogelijk is de toelating aange-
scherpt vooruitlopend op de Hervorming Langdurige Zorg in 2015. Ook lijkt het beleid van
intensivering van preventieve jeugdzorg en kwaliteitsverbetering te werken (Van den Berg
et al. 2017).
Net als in andere sectoren kan de kwaliteit van de hulp niet in de dienstverlening worden
verdisconteerd. Hierover is echter weinig bekend.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van (provinciale) jeugdzorg, 1998-2014 (links in absolute aantal-
len × 1000 en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Uitgaven (provinciale) jeugdzorg stijgen sterk door dienstverlening

De uitgaven aan (provinciale) jeugdzorg vertonen een wisselend beeld. Per saldo groeien
de uitgaven tot een niveau dat in 2014 ruim 86% hoger ligt dan in 1998. Tussen 2001 en
2005 vertonen de uitgaven echter een daling (figuur 3). De deelname speelt veruit de
grootste sturende rol in de groei van de uitgaven: een steeds groter deel van de (ouders en)
kinderen maakt gebruik van jeugdzorg (zie ook beschrijving van de dienstverlening. Met de
groeiende deelname wordt een uitgavengroei van 57% verklaard. Daarnaast nemen de uit-
gaven per verleende dienst wat toe. Deze laatste beslaan met 73% een groot deel van de
totale uitgaven. Naast de dienstverlening leveren ook de personele uitgaven (loonkosten
per uur) een kleine bijdrage aan de uitgavenveranderingen.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan (provinciale) jeugdzorg, 1998-2014
(in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven zijn gebaseerd op geschatte gegevens van de personele inzet en de personele uit-
gaven.

Bron: scp (dps)

Uitgavengroei (provinciale) jeugdzorg stagneert na 2012

De uitgaven stijgen over de hele periode veel minder gelijkmatig dan de dienstverlening.
De reële uitgavengroei is in een aantal perioden onder te verdelen. Tot 2001 was er een
sterke toename van de uitgaven, en in de jaren tussen 2001 en 2005 is er een zekere stabili-
satie. Voor deze periode zijn de gegevens over de personele inzet en de uitsplitsing van de
uitgaven naar personele en niet-personele uitgaven geschat. De achtergrond van de uitga-
venontwikkelingen is daardoor lastig te achterhalen. Van 2005 tot 2012 is er vrijwel steeds
flinke groei; tussen 2012 en 2014 is het niveau stabiel.
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Tussen 1998 en 2001 groeien de uitgaven flink door meerdere factoren
Tussen 1998 en 2001 groeien de uitgaven sterk. De dienstverlening (deelname) groeit wel,
maar veel minder snel dan de uitgaven: de uitgaven per gewogen cliënt nemen dus sterk
toe. Mogelijk heeft de uitbouw van de Bureaus Jeugdzorg (begonnen halverwege de jaren
negentig) hiermee te maken. Ook heeft, net zoals bij de andere voorzieningen in de sector
zorg en ondersteuning, het gunstige economische klimaat de uitgavenstijging mogelijk
gemaakt. In deze periode heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt voor de jeugdzorg
(tk 1997/1998; 1999/2000). Zoals gezegd is voor deze periode het onderscheiden van de
personele componenten niet mogelijk.

Afname uitgaven gevolgd door stabilisatie tussen 2001 en 2005
Van 2001 tot en met 2004 nemen de uitgaven af en stabiliseren dan tot 2005. Opmerkelijk
genoeg gebeurt dit terwijl de deelname (en daarmee de dienstverlening) met gemiddeld
5% per jaar stijgt. Verdere duiding is door ontbreken van gegevens hier niet mogelijk.

Sterke groei tussen 2005 en 2012: vooral door meer dienstverlening
In de volgende periode, 2005 tot en met 2012, is er een snelle groei van de reële uitgaven,
vooral in de jaren 2008 en 2009. De dienstverlening stijgt minder snel dan voorheen bij een
afname van de omvang van de doelgroep: het aantal kinderen neemt af. De deelname
neemt echter nog steeds toe. Dit zal onder meer te maken hebben met de invoering van de
Wet op de jeugdzorg in 2005, en de extra middelen die in 2006, 2008 en 2009 beschikbaar
zijn gesteld (zie de beschrijving van de dienstverlening). Deze zaken kunnen de snelle stij-
ging in 2008 en 2009 slechts voor een deel verklaren. In die periode speelt een snelle groei
in de personele inzet per verleende dienst.

Na 2012: lichte afname van de uitgaven bij dalende dienstverlening
Het beeld van de uitgaven tussen 2012 en 2014 is relatief rustig. De uitgaven dalen licht,
vooral doordat de dienstverlening afneemt: de deelname daalt. Vooral de dienstverlening
van de intensieve vormen van zorg (residentiële zorg, ondertoezichtstelling, reclassering en
jeugdzorg-plus) nemen in deze periode af (zie figuur 2). Dit kunnen veranderingen zijn die
vooruitlopen op de decentralisatie die in 2015 heeft plaatsgevonden (Van den Berg et al.
2017; tk 2009/2010). Ook lijkt de inzet op preventie zijn vruchten af te werpen (Van den
Berg et al. 2017). Het cbs constateert echter nog steeds een toename van het zorggebruik,
en vooral van de zwaardere zorgvormen (cbs 2018). Stijgende niet-personele uitgaven en
stijgende loonkosten per uur zorgen ervoor dat de uitgaven veel minder snel dalen.

Noten

1 Voor de periode tot en met 2005 is er onvoldoende informatie om de inzet van personeel en de bijbe-
horende uitgaven exact in kaart te brengen. De hier gepresenteerde resultaten zijn daarom gebaseerd
op schattingen van die grootheden. De gegevens over totale uitgaven en gebruik zijn wel beschikbaar.
Ook zijn er geen gegevens over 2015 beschikbaar die aansluiten bij de hier gepresenteerde informatie.

2 Het relevante intramurale gedeelte van de Awbz blijft hier buiten en valt nu onder de Wlz.
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Onderwijs

– De sector onderwijs neemt in 2015 27% van de uitgaven van de publieke sector en
25% van de arbeidsjaren in beslag.

– De uitgaven voor de sector onderwijs zijn (gecorrigeerd voor inflatie) tussen 1998 en
2015 met 58% toegenomen. Deze groei is minder snel dan gemiddeld in andere
publieke sectoren (66%).

– De uitgavengroei komt vooral door stijgende loonkosten per uur en doordat mensen
langer leren (toenemende dienstverlening).

– Vooral bij het hoger onderwijs (hbo en wetenschappelijk onderwijs) is de dienst-
verlening toegenomen door hogere deelname (langer leren).

– Tegenover de hogere lonen staat alleen bij het wetenschappelijk onderwijs een hogere
arbeidsproductiviteit.

Kader 1 Kerncijfers onderwijs
In 2015 beslaan de uitgaven aan de sector onderwijs 33 miljard euro. Dit betreft 27% van de hier
geanalyseerde uitgaven aan de publieke sector. In 2015 beslaat het personeel in de onderwijs-
sector ruim 320.000 arbeidsjaren. Dit is 25% van de arbeidsjaren in de publieke sector. Er nemen
3,2 miljoen leerlingen/studenten deel aan een vorm van onderwijs.
 
Bron: scp (dps)

In dit rapport onderscheiden we vijf typen onderwijs. Vrijwel alle kinderen/jongeren
volgen:
– primair onderwijs: basisonderwijs en speciaal onderwijs
– een vorm van voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo en pro1

Daarna volgen veel jongeren een vervolgopleiding, steeds vaker verschillende vormen
na elkaar:
– beroepseducatie: middelbaar beroepsonderwijs inclusief volwasseneneducatie
– hoger beroepsonderwijs
– wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Ruim de helft van de onderwijsuitgaven komt ten goede aan het primair en voortgezet
onderwijs (resp. 30% en 25%, zie figuur 1). Het wetenschappelijk onderwijs neemt 20% van
de onderwijsuitgaven in beslag, de beroepseducatie is goed voor 14% van de uitgaven en
het hoger beroepsonderwijs neemt de overgebleven 12% voor zijn rekening. Doordat bij
het wetenschappelijk onderwijs (relatief) veel geld naar onderzoek gaat, zijn de uitgaven
daar hoger dan bij het hoger beroepsonderwijs, ondanks een veel lager aantal studenten.
Het overgrote deel van de bekostiging van het onderwijs wordt gevormd door de rijksbij-
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drage (82%). Dit aandeel is stabiel over de jaren (cbs 2017). De overige 18% komt van bij-
voorbeeld andere overheidsinstanties, of bijdragen van gebruikers zoals lesgelden of
collegegelden (niet in primair en voortgezet onderwijs) en overige inkomsten. In de hoofd-
stukken per onderwijsvorm zijn meer details te vinden.
De leerlingen van de verschillende onderwijsvormen worden geregistreerd per schooljaar,
en de uitgaven en de personele inzet worden bijgehouden per kalenderjaar. In dit rapport
rekenen we telkens de leerlingenaantallen ook om naar kalenderjaren.

Kader 2 Afleiding leerlingen per kalenderjaar
Een schooljaar begint op 1 augustus. Het gemiddeld aantal leerlingen in bijvoorbeeld 2015 wordt
berekend als (7/12) × leerlingen schooljaar 2014/2015 (7 maanden) + (5/12) × leerlingen schooljaar
2015/2016 (5 maanden).

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorziening binnen de sector onderwijs, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

De uitgaven aan onderwijs zijn fors toegenomen

De reële uitgaven aan de sector onderwijs liggen in 2015 58% hoger dan in 1998. Deze groei
is iets lager dan gemiddeld in de publieke sector (zie Publieke sector). De dienstverlening
van het onderwijs wordt gemeten aan de hand van het aantal leerlingen, waarbij rekening
wordt gehouden met verschillen tussen typen onderwijs: het aantal gewogen leerlingen.2

Dit aantal gewogen leerlingen nam slechts met 15% toe. De groei in de onderwijsuitgaven
komt dus vooral doordat de uitgaven per gewogen leerling fors zijn toegenomen. De inzet
van personeel groeide met 16%, dus gemiddeld niet veel sneller dan de dienstverlening.
Figuur 2 laat deze ontwikkelingen zien.
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Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de sector onderwijs, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a In 1998 bedragen de reële uitgaven van het onderwijs 21 miljard euro. In 2015 is dit gegroeid tot ruim
33 miljard. Het aantal arbeidsjaren is gegroeid van 277 duizend in 1998 tot 322 duizend in 2015. De
dienstverlening van de sector onderwijs is een gewogen index van de dienstverlening van de verschil-
lende voorzieningen in deze sector en daardoor niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)

Uitgavenstijging vooral door hogere lonen en langer leren

De dienstverlening neemt toe, vooral doordat leerlingen steeds langer deelnemen aan het
onderwijs (component deelname, oranje staaf in figuur 3). Zij volgen steeds vaker hogere
onderwijsvormen, zoals hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Ze kiezen
direct voor een hogere of langere opleiding, of stromen door van bijvoorbeeld mbo naar
hbo. Tot slot neemt de dienstverlening ook toe als gevolg van de demografie. De doel-
groep van het onderwijs (grofweg de bevolking van 4 tot 27 jaar) groeit, maar niet voor alle
leeftijdsgroepen evenveel (zie ook figuur 5).
Figuur 3 laat zien waardoor de uitgaven per gewogen leerling toenemen. De personeelsuit-
gaven nemen toe tussen 1998 en 2015, en dan vooral de loonkosten per uur. Deels heeft dit
te maken met een hogere inschaling (bv. functiemix bij primair en voortgezet onderwijs) en
vergrijzing van leraren; de lonen nemen sneller toe dan de lonen volgens de onderwijs-cao.
Ook de inzet van niet-personele uitgaven (zoals huisvesting, lesmateriaal en ict) neemt per
gewogen leerling aanzienlijk toe.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector onderwijs, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgavenstijging vooral tot 2011

Uitgaven stijgen fors tot 2010, vooral door stijgende loonkosten
De forse stijging van de reële onderwijsuitgaven vindt geleidelijk plaats over de gehele
periode 1998 tot en met 2015, met uitzondering van de jaren 2011 tot en met 2013 (zie
figuur 2). De dienstverlening (gewogen leerlingen) neemt over bijna de gehele periode
langzaam toe, maar vanaf 2006 zwakt de stijging af. De uitgaven per gewogen leerling
nemen over vrijwel de gehele periode toe, maar dalen tussen 2011 en 2013. De niet-
personele uitgaven en de loonkosten per uur nemen gedurende de gehele periode toe. Er
wordt in de gehele onderwijssector tot 2010 steeds meer personeel ingezet per gewogen
leerling: de arbeidsproductiviteit daalt en de bijbehorende uitgaven nemen dus toe (zie
figuur 3). Na 2010 neemt de arbeidsproductiviteit weer wat toe. De veranderingen in de
arbeidsproductiviteit zijn echter niet heel groot, zodat de gevolgen voor de uitgaven
beperkt blijven.
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Uitgaven stabiel tussen 2010 en 2013 door stijgende arbeidsproductiviteit
De stijging van de dienstverlening van onderwijs (het aantal gewogen leerlingen) vlakt na
2010 af (zie figuur 2). Dat heeft onder meer te maken met demografische ontwikkelingen:
het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt in die periode af. De deelname in de
onderwijssector als geheel blijft wel toenemen, maar in de tweede helft van de analyse-
periode minder dan daarvoor.
Tussen 2011 en 2013 dalen de uitgaven per gewogen leerling. Dat komt niet alleen doordat
de niet-personele uitgaven per gewogen leerling dalen, maar ook doordat er per gewogen
leerling minder personeel wordt ingezet: de arbeidsproductiviteit neemt toe. De dalende
budgetten van de rijksoverheid, die het grootste deel van de baten van het onderwijs vor-
men, zijn dus deels opgevangen door meer te doen met minder personeel. De loonkosten
per uur zijn (gecorrigeerd voor inflatie) gedurende de gehele periode toegenomen.
Ondanks de nullijn voor het loon van overheidspersoneel die is ingesteld in 2010 (bzk 2010)
en die ook als richtlijn voor het onderwijs wordt gebruikt, zijn de loonkosten per uur in de
laatste jaren toch gestegen. Een verklaring daarvoor lijkt het inzetten van hoger inge-
schaald personeel te zijn. Hoger ingeschaald personeel kan duiden op hogeropgeleid per-
soneel, of ouder personeel.3 Ook een daling van de inzet van niet-personele uitgaven heeft
in deze periode bijgedragen aan het opvangen van de budgetbeperkingen.

Uitgaven nemen toe na 2013 door stijgende loonkosten
In de periode tussen 2013 en 2015 nemen de loonkosten per uur nog iets sneller toe dan
daarvoor, en daalt de arbeidsproductiviteit weer wat. Beide ontwikkelingen stuwen de uit-
gaven op. Ook de inzet van niet-personele uitgaven neemt toe.

Grote verschillen tussen onderwijsvoorzieningen

De toename van de uitgaven is niet voor alle onderwijsvoorzieningen gelijk (zie figuur 4 en
bv. Blank en Van Heezik 2015). De reële uitgaven nemen het sterkst toe bij het voortgezet
en hoger beroepsonderwijs (resp. 70% en 75%) en het minst bij de beroepseducatie (42%).
Het primair en wetenschappelijk onderwijs nemen een middenpositie in (52% en 54%).
De stijging van de totale uitgaven wordt veroorzaakt door de ontwikkeling in de dienst-
verlening en de uitgaven per verleende dienst (het aantal gewogen leerlingen). Bij het pri-
mair onderwijs en de beroepseducatie zien we dat de uitgavenstijging vooral veroorzaakt
wordt door de uitgaven per gewogen leerling, want de dienstverlening stijgt niet, of daalt
zelfs (primair onderwijs). Bij het hoger onderwijs (zowel het hbo als het wetenschappelijk
onderwijs) zien we juist dat de dienstverlening de belangrijkste oorzaak is van de stijging
van de uitgaven. Bij het voortgezet onderwijs veroorzaken zowel stijgende dienstverlening
als toegenomen uitgaven per verleende dienst een uitgavenstijging.
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Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan de sector onderwijs in 2015, ontwikkeling uitgaven, dienstverlening en
uitgaven per verleende dienst, 1998-2015 (in procenten)

Toename van de uitgaven aan primair onderwijs vooral door toename van personele
uitgaven
De uitgaven aan het primair onderwijs nemen vooral toe door toenemende uitgaven per
gewogen leerling. Het aantal gewogen leerlingen stijgt nauwelijks (gele en oranje staven in
figuur 5). Vooral de personele uitgaven stijgen (blauwe staven in figuur 5): de loonkosten
per uur stijgen en er wordt meer personeel per gewogen leerling ingezet (afnemende
arbeidsproductiviteit). Ook de stijgende niet-personele uitgaven (groene staaf) leveren een
bijdrage aan stijgende uitgaven per leerling, dit betreft onder andere investeringen in leer-
middelen en (ict-)apparatuur. Zie Primair onderwijs.

Uitgaven aan voortgezet onderwijs stijgen door personele en niet-personele inzet
Bij het voortgezet onderwijs neemt het aantal (gewogen) leerlingen toe, wat de uitgaven
opstuwt (zie figuur 5). Bovendien nemen de uitgaven per leerling toe. Dit geldt vooral in de
personele sfeer (stijgende loonkosten en meer personeel per gewogen leerling, ofwel afne-
mende arbeidsproductiviteit). De niet-personele uitgaven leveren ook een bijdrage aan
stijgende uitgaven per leerling, net zoals bij het primair onderwijs vooral door leermidde-
len en (ict-)apparatuur. Zie Voortgezet onderwijs.

Uitgaven aan beroepseducatie stijgen ondanks dalende deelname
In de beroepseducatie valt vooral de dalende deelname op (figuur 5). Dit heeft deels te
maken met de economische teruggang na 2008 (zie bv. Blank en Van Heezik 2015). Net
zoals in het primair en voortgezet onderwijs nemen ook de personele uitgaven per leerling
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toe, vooral door stijgende loonkosten per uur, maar ook door een dalende arbeidsproduc-
tiviteit. Zie verder Beroepseducatie.

Toename van de uitgaven aan het hoger beroepsonderwijs vooral door grotere deelname
Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs neemt fors toe tussen 1998 en 2015.
Dit is de belangrijkste oorzaak van de toenemende uitgaven (lichtgroene staaf in figuur 5).
De omvang van de doelgroep verandert niet sterk, maar steeds meer jongeren stromen
door naar de hogere onderwijsvormen of blijven langer doorleren (stapelen van opleidin-
gen). Ook de loonkosten per uur nemen toe in het hoger beroepsonderwijs. De personele
inzet groeit mee met het aantal studenten: de arbeidsproductiviteit verandert nauwelijks
(zie Hoger beroepsonderwijs).

Uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs stijgen door groei dienstverlening en loonkosten

Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector onderwijs, 2015 ten opzichte van 1998
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Ook bij het wetenschappelijk onderwijs neemt het aantal studenten toe, net als het aantal
publicaties (figuur 5). Ook hier komt dat doordat er per hoofd van de bevolking vaker en
langer wetenschappelijk onderwijs wordt gevolgd (stijgende deelname). De groeiende
loonkosten per uur worden grotendeels gecompenseerd door een stijging van de arbeids-
productiviteit (minder personeel per student of publicatie). Zie Wetenschappelijk onder-
wijs.

Noten

1 Vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs. Vmbo:
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Pro: praktijkonderwijs.

2 Leerlingen van duurdere onderwijstypen tellen zwaarder mee. Ook binnen onderwijsvoorzieningen,
zoals het primair of voortgezet onderwijs, wordt rekening gehouden met verschillen in uitgaven per
leerling. Bij het wetenschappelijk onderwijs is ook de onderzoeksproductie (aantal publicaties) in de
maat voor de dienstverlening opgenomen.

3 Cijfers van duo laten bijvoorbeeld zien dat de gemiddelde leeftijd van het personeel tussen 2011 en
2016 toeneemt in onder meer het primair, het voortgezet en volwassenonderwijs (duo 2017; ocw 2014).
In het hbo en ook bij het wetenschappelijk onderwijs verandert de gemiddelde leeftijd niet snel (ocw
2014).
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Primair onderwijs

– De uitgaven aan het primair onderwijs bedragen in 2015 bijna 10 miljard euro, dat is
30% van alle uitgaven voor de sector onderwijs.

– De uitgaven aan het primair onderwijs groeien tussen 1998 en 2015 met 52%.
– De afname van het aantal kinderen in het reguliere basisonderwijs wordt gedempt

door een toename bij het speciaal onderwijs. Het resultaat is een daling van de dienst-
verlening (gewogen leerlingen) met 7%.

– De uitgaven per gewogen leerling stijgen door loonontwikkelingen en een verkleining
van de groepsgrootte.

Kader 1 Kerncijfers primair onderwijs
In 2015 volgen 1,8 miljoen kinderen primair onderwijs: in het regulier basisonderwijs, het speciaal
onderwijs en op speciale scholen. De bijbehorende uitgaven bedragen 10 miljard euro, ofwel 30%
van de totale uitgaven voor de gehele sector onderwijs. Deze uitgaven betreffen voor ongeveer
81% personele uitgaven. In 2015 is het primair onderwijs goed voor bijna 122.000 arbeidsjaren
(38% van de onderwijssector).
 
Bron: scp (dps)

Kinderen vanaf 4 jaar volgen gewoonlijk acht jaar basisonderwijs, waarna ze doorstromen
naar het voortgezet onderwijs. Sommige leerlingen kunnen het tempo op de reguliere
basisschool niet aan of hebben om andere redenen extra begeleiding nodig. Zij gaan naar
speciale basisscholen (voor kinderen met beperkingen of gedragsproblemen), waar ze
terechtkunnen tot ze 14 jaar zijn, of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs.1 Het reguliere
basisonderwijs, de speciale basisscholen en het speciale (basis en voortgezet) onderwijs
vormen samen het primair onderwijs.
Van het primair onderwijs wordt 96% bekostigd door het rijk (93%) en uit andere over-
heidsbijdragen, zoals via het gemeentefonds (huisvesting). De resterende 4% bestaat uit
bijdragen van ouders (bv. voor uitstapjes). In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsum-
financiering ingevoerd, waarbij scholen (schoolbesturen) vrij zijn in de verdeling van het
geld tussen personele en niet-personele uitgaven; voorheen waren de budgetten geoor-
merkt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs.

Groei uitgaven maar een stabiele dienstverlening

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs, waarbij rekening is gehouden met het
schooltype (zie meting van de dienstverlening), verandert in de periode tussen 1998 en
2015 weinig. Vanaf 2011 ligt het gewogen aantal leerlingen zelfs iets onder het niveau van
1998. De uitgaven en de personele inzet zijn toegenomen tussen 1998 en 2010, maar verto-
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nen voor de laatste jaren een gematigder verloop (zie figuur 1). Over de gehele periode
gezien nemen de uitgaven met 52% toe, terwijl de dienstverlening met 7% afneemt. Dit
betekent dat de uitgaven per gewogen leerling de drijvende kracht vormen achter de uitga-
ventoename in deze sector.
De ontwikkeling van de dienstverlening volgt de ontwikkelingen van de doelgroep van het
primair onderwijs (4-12-jarigen). De omvang van deze groep verandert niet sterk, maar
neemt over de gehele periode gezien wat af. Deze kinderen zijn voor het grootste deel
(vanaf 5 jaar) leerplichtig (zie ook de beschrijving van de dienstverlening.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van het primair onderwijs, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 6,5 miljard euro en in 2015 10,0 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet 115.000 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 122.000 arbeidsjaren. De dienst-
verlening is uitgedrukt in indexcijfers.

Bron: scp (dps)
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Daling dienstverlening beperkt door toename speciaal onderwijs

Kader 2 Meting van de dienstverlening van het primair onderwijs
Het primair onderwijs bestaat uit het reguliere basisonderwijs samen met het speciaal basisonder-
wijs en het (voortgezet) speciale onderwijs. Aangezien het onderwijzen van deze drie groepen elk
een verschillende aanpak en inzet (van o.a. personeel) vraagt, zullen ze elk verschillende uitgaven
met zich meebrengen. In de financiering van het onderwijs wordt daar rekening mee gehouden.
Om deze verschillen in onze studie in de decompositie van de uitgavenontwikkelingen te verwer-
ken, hanteren we de gemiddelde uitgaven per leerling voor de verschillende groepen leerlingen in
het primair onderwijs. Dit betekent dat we in de dienstverlening elke leerling van het speciaal
basisonderwijs twee keer zo zwaar meetellen, en leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
vier keer zo zwaar als leerlingen in het reguliere onderwijs. We hanteren de term ‘gewogen leerlin-
gen’.
In de beschikbare gegevens wordt uitgegaan van het aantal leerlingen per schooljaar. Hieruit
wordt het aantal leerlingen per kalenderjaar afgeleid. Zie Afleiding leerlingen per kalenderjaar.

Figuur 2
Leerlingen in het primair onderwijs, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in indexcijfers,
1998 = 100)

Bron: scp (dps)

De dienstverlening van het primair onderwijs neemt tot 2003 iets toe, maar daalt daarna
(zie figuur 1). Dit komt doordat het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot en met
12 jaar2) in Nederland sinds 2003 daalt en vrijwel alle kinderen in Nederland in de relevante
leeftijdsgroep primair onderwijs volgen (Leerplichtwet). Dit levert een daling op van bijna
1,9 miljoen leerlingen in 1998 tot bijna 1,7 miljoen in 2015 (zie figuur 2). Het aandeel zitten-
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blijvers in het primair onderwijs is klein (minder dan 2,5%) en daalt de afgelopen jaren licht
(Onderwijs in Cijfers 2017). Dit dempt de deelname (de verblijfsduur daalt).

Het aantal kinderen in het speciaal onderwijs neemt toe. Dit komt niet alleen doordat er
tussen 1998 en 2015 meer kinderen naar deze onderwijsvormen worden doorverwezen,
maar ook doordat zij daar langer verblijven (Onderwijs in Cijfers 2017). Met ingang van
schooljaar 2014/’15 valt het speciaal onderwijs onder de noemer ‘passend onderwijs’,
waarbij het beleid erop gericht is om kinderen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs te
plaatsen (tk 2016/2017). Daardoor is de toename binnen het speciaal onderwijs in vanaf
2014 afgeremd. De leerlingaantallen buiten het reguliere basisonderwijs zijn echter veel
kleiner dan het aantal leerlingen in het reguliere onderwijs (zie figuur 2, links).
Het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs neemt toe, maar het aantal
leerlingen in het speciaal basisonderwijs neemt juist af ten opzichte van 1998. Samen zijn
deze groepen leerlingen buiten het reguliere onderwijs met 13% toegenomen. Deze groep
telt zwaarder mee in de gewogen dienstverlening dan de leerlingen in het reguliere onder-
wijs. Hierdoor neemt de gewogen dienstverlening van het primair onderwijs (zie figuur 1)
minder snel af dan het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs.

Vooral stijgende lonen zorgen voor groeiende uitgaven

De dienstverlening in 2015 is zoals gezegd iets kleiner dan in 1998. Het aantal kinderen in
de basisschoolleeftijd neemt sinds 2003 licht af (component demografie, gele staaf in
figuur 3). Het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs neemt juist toe. Omdat deze leer-
lingen zwaarder meetellen in de dienstverlening, neemt de dienstverlening (gewogen leer-
lingen) in deze jaren iets minder snel af dan het ongewogen aantal leerlingen. Dit betekent
dat de deelname vooral in de eerste jaren toeneemt (lichtgroene staaf in de figuur).
De uitgaven stijgen ondanks de licht dalende dienstverlening. De uitgaven per gewogen
leerling nemen dus toe (zie de figuur).
De personele uitgaven per gewogen leerling nemen in de periode 1998 tot en met 2015 toe.
Zo stuwen de stijgende loonkosten per uur de uitgaven op; hieraan kan een uitgavenstij-
ging van 33% worden toegeschreven. Dit komt zowel door stijgende reële cao-lonen in het
onderwijs als door toenemende incidentele loonkosten (o.a. door afspraken over de func-
tiemix in het Actieplan LeerKracht voor Nederland (tk 2012/2013)). De dalende arbeidspro-
ductiviteit (grofweg minder leerlingen per leraar) leidt tot een toename van de uitgaven
met nog eens 10%. Ook de niet-personele uitgaven (per gewogen leerling) stijgen. Dit
komt door investeringen in zowel leermiddelen als in huisvesting (cbs 2017). Maar doordat
de niet-personele uitgaven slechts een vijfde deel van de uitgaven in beslag nemen, leidt
dit tot een kleinere toename van de uitgaven (15%) dan de groeiende personele uitga-
ven (43%).
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan het primair onderwijs, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Verkleining van de groepsgrootte en bezuinigingen

De ontwikkelingen in de uitgaven zijn niet voor de gehele periode gelijkmatig (zie figuur 3).
Er zijn op basis van de ontwikkelingen in de uitgaven (en de achterliggende factoren) glo-
baal vijf perioden te onderscheiden, waarbij vooral de afnemende uitgaven na 2009 opval-
lend zijn.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2003 door verkleining van de groepsgrootte
In de eerste periode, tussen 1998 en 2003, nemen de uitgaven vrij snel toe. Dit komt vooral
door de verkleining van de groepsgrootte die tussen 1997 en 2003 heeft plaatsgevonden.
Hiertoe worden middelen ingezet om extra personeel te bekostigen (tk 1997/1998). Door
de inzet van extra personeel neemt de arbeidsproductiviteit af (zie ook bv. Van Hulst en
Urlings 2012), waardoor de uitgaven per gewogen leerling toenemen. Daarnaast nemen de
niet-personele uitgaven toe ten gevolge van kleinere (en dus meer) klassen. De loonkosten
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per uur nemen toe, niet alleen doordat de reële cao-lonen toenemen, maar ook door stij-
gende incidentele lonen. Dit wijst op een verschuiving naar hoger opgeleid personeel.

Uitgavengroei zet door tussen 2003 en 2009
Ook in de tweede periode, tussen 2003 en 2009, nemen de totale uitgaven en de uitgaven
per (gewogen) leerling toe. De loonkosten per uur stijgen nog steeds en de arbeidsproduc-
tiviteit blijft dalen (hoewel iets minder sterk dan in de eerdere jaren). De dienstverlening
begint in deze periode licht te dalen, doordat er minder kinderen naar het speciaal onder-
wijs gaan (deelname daalt). Dit komt onder meer doordat er zogenoemde ‘rugzakjes’ wor-
den ingezet: een leerlinggebonden financiering (extra budget) waarmee kinderen met een
(leer)probleem toch op een gewone basisschool geplaatst kunnen worden (zie bv. Van
Hulst en Urlings 2012; Kuhry en Herweijer 2012).

Uitgaven dalen tussen 2009 en 2011 door dalende dienstverlening en stijgende
arbeidsproductiviteit
In de derde periode, tussen 2009 en 2011, stijgen de totale uitgaven niet langer. De uitga-
ven per gewogen leerling stijgen nauwelijks. De besparingen door de iets stijgende
arbeidsproductiviteit worden tenietgedaan door stijgende loonkosten per uur. Op basis
van het Actieplan LeerKracht van Nederland (zie bv. tk 2012/2013) zijn er vanaf 2009 salaris-
maatregelen genomen, onder meer door hogere inschaling van leerkrachten (het zoge-
noemde functiemixbeleid).3 In 2010 word echter de zogenoemde nullijn van kracht in de
onderwijs-cao, waardoor leraren geen salarisgroei kennen vanaf dat jaar. Dit heeft de toe-
name van de loonkosten per uur gedempt. Daardoor – gecombineerd met een dalend aan-
tal leerkrachten – stijgen vanaf 2009 de personele uitgaven niet meer (zie In dezelfde
periode nemen de niet-personele uitgaven nog wel toe, maar de stijging hiervan is veel
minder groot dan in de tien jaar daarvoor.

Uitgaven dalen sterker tussen 2011 en 2013 door sterker stijgende arbeidsproductiviteit
In de vierde periode (2011 tot en met 2013) neemt niet alleen de dienstverlening af, maar
dalen de reële uitgaven mee. Dat komt vooral doordat de arbeidsproductiviteit sneller toe-
neemt dan in de vorige periode. De inzet van personeel daalt wat sneller dan het aantal
gewogen leerlingen. De stijgingen in de lonen wordt daardoor gecompenseerd. De daling
van de totale uitgaven gaat zelfs wat sneller dan de daling van de dienstverlening. Zie ook
figuur 1. De stijging van de arbeidsproductiviteit kan de werkdruk echter wel doen toene-
men.

Uitgaven dalen minder tussen 2013 en 2015 door dalende arbeidsproductiviteit
In de laatste periode (2013 tot en met 2015) dalen de uitgaven minder snel dan daarvoor.
De dienstverlening daalt sterker door zowel een dalend aantal kinderen (component
demografie) als dalende deelname. Maar de uitgaven per (gewogen) leerling nemen weer
toe. Niet-personele uitgaven (vooral huisvestingslasten) liggen hieraan ten grondslag. De
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lichte stijging van de loonkosten per uur wordt versterkt door een ongeveer even grote
daling van de arbeidsproductiviteit.

Noten

1 Speciale scholen zijn bedoeld voor specifieke groepen leerlingen: blinde en slechtziende kinderen, dove
of slechthorende kinderen, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen, en kinderen met
stoornissen en gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben leer-, gedrags- en/of opvoedingspro-
blemen en redden het daarom niet op de reguliere basisschool. Die leerlingen gaan naar het speciaal
basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs (Rijksoverheid 2016).

2 Leerlingen op speciale scholen kunnen daar tot hun 14e jaar terecht, maar dit is slechts een kleine groep
kinderen.

3 Het actieplan, inclusief de salarismaatregelen, geldt ook in het voortgezet onderwijs en het mbo.
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Voortgezet onderwijs

– Het voortgezet onderwijs neemt in 2015 ruim 8 miljard euro in beslag, dat is 25% van
de totale uitgaven voor de sector onderwijs.

– De uitgaven groeien met 71% sneller dan de dienstverlening (gewogen leerlingen;
19%).

– De dienstverlening groeit onder meer door een toenemend aandeel leerlingen in het
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

– De uitgaven per gewogen leerling nemen toe door zowel personele als niet-personele
uitgaven.

Kader 1 Kerncijfers voortgezet onderwijs
In 2015 nemen bijna 1 miljoen leerlingen deel aan het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo).
De bijbehorende uitgaven bedragen 8,3 miljard euro ofwel 25% van de totale uitgaven voor de
onderwijssector. Deze betreffen voor ongeveer 78% personele uitgaven. In 2015 is het primair
onderwijs goed voor 85.000 arbeidsjaren (26% van de totale onderwijssector).
Bron: scp (dps)

Na het doorlopen van de basisschool gaan leerlingen gewoonlijk naar het voortgezet
onderwijs (ook wel middelbaar onderwijs genoemd). Hierin zijn drie typen te onderschei-
den: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet
onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).1 Het vmbo bereidt
leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De havo heeft tot doel leerlin-
gen voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en vwo bereidt leerlingen voor
op het wetenschappelijk onderwijs (universiteit, wo).
Het vmbo kent twee speciale onderwijsvormen, waar extra financiering voor beschikbaar
is. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het
behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is, bij-
voorbeeld doordat zij een iq onder de 80 hebben. Sinds 1 januari 2016 vallen praktijkonder-
wijs en lwoo onder de regeling voor passend onderwijs.
De verschillende onderwijstypen, die in opleidingsduur variëren van vier (vmbo) tot zes
(vwo) jaar, onderscheiden we in deze studie niet apart. Doordat schoolbesturen verschil-
lende typen onderwijs (kunnen) aanbieden, kunnen we de uitgaven en het personeel niet
onderverdelen naar de verschillende onderwijstypen.
Van de uitgaven aan het voortgezet onderwijs wordt 94% door de overheid gefinancierd,
de rest wordt door ouders als vrijwillige bijdrage betaald. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de huisvesting.
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Uitgaven groeien sneller dan dienstverlening

Over de gehele periode gezien nemen de reële uitgaven aan het voortgezet onderwijs toe.
Tussen 1998 en 2015 is de groei 71%, van 4,8 miljard euro in 1998 tot 8,3 miljard in 2015 (zie
figuur 1). Vanaf 2011 dalen de uitgaven licht, waarna ze vanaf 2013 weer te stijgen. De inzet
van personeel is minder snel gegroeid dan de uitgaven, en daalt tussen 2010 en 2014. Over
de gehele periode resulteert een groei van het aantal arbeidsjaren van 28%. De dienst-
verlening – het aantal leerlingen, gewogen naar verschillende onderwijsvormen (zie meting
van de dienstverlening) – neemt de gehele periode toe. De groei van 19% is echter minder
sterk dan de groei in uitgaven en personele inzet. De uitgaven per gewogen leerling en de
personele inzet per gewogen leerling nemen dus toe.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van het voortgezet onderwijs, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen in 1998 4,8 miljard euro en nemen toe tot 7,7 miljard euro in 2015. Het aan-
tal arbeidsjaren groeit in dezelfde periode van 6,6 duizend tot 8,7 duizend. De dienstverlening wordt
gemeten aan de hand van een gewogen index van het aantal van de verschillende typen leerlingen en is
daardoor niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)
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Dienstverlening lwoo en praktijkonderwijs neemt toe

Kader 2 Meting van de dienstverlening van het voortgezet onderwijs
In deze studie maken we geen onderscheid tussen schoolniveaus (vmbo, havo of vwo). Wel onder-
scheiden we regulier voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo).
We wegen de leerlingen in het lwoo en het praktijkonderwijs 70% zwaarder dan de leerlingen in
het reguliere voortgezet onderwijs, conform de verschillen in uitgaven per leerling die het ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert (ocw 2013).
In de beschikbare gegevens wordt uitgegaan van het aantal leerlingen per schooljaar. Hieruit
wordt het aantal leerlingen per kalenderjaar afgeleid. Zie Afleiding leerlingen per kalenderjaar.

Figuur 2
Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in indexcij-
fers, 1998 = 100)a

a Het praktijkonderwijs is tussen 1999 en 2002 omgevormd vanuit het svo-mlk en staat daardoor pas
vanaf dit laatste jaar in de rechterfiguur (indexcijfer 2002 = 100).

Bron: scp (dps)

Het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is toegenomen van 866.000 leer-
lingen in 1998 tot bijna 990.000 leerlingen in 2015: een toename met 14% (zie figuur 2). Het
aantal leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs is vrij stabiel en ligt tussen 1998 en
2010 net boven de 800.000. Na 2010 stijgt het aantal naar ruim 850.000 in 2015. Het aantal
leerlingen in het lwoo is met meer dan 60% toegenomen tussen 1998 en 2015 tot iets meer
dan 100.000. Het praktijkonderwijs is tussen 1999 en 2002 ontstaan vanuit het speciaal
voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende kinderen (svo-mlk) en kent in 2015 bijna
30.000 leerlingen. Door de stijging van leerlingen buiten de reguliere vmbo-opleidingen
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neemt de gewogen dienstverlening iets sneller toe (19%) dan het totaal aantal leerlingen in
het voortgezet onderwijs (14%).
Bij het bepalen van de dienstverlening van het voortgezet onderwijs houden we niet expli-
ciet rekening met voortijdig schoolverlaten en zittenblijvers. Dit komt natuurlijk wel tot uit-
drukking in het aantal leerlingen (omdat zij korter of langer in het onderwijs verblijven).2

Uitgaven groeien vooral door uitgaven per leerling

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven voor het voortgezet onderwijs, 1998-2015
(in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Over de gehele periode 1998 tot en met 2015 gezien nemen de uitgaven per (gewogen)
leerling toe in het voortgezet onderwijs. Vooral groeiende niet-personele uitgaven per
gewogen leerling en stijgende loonkosten per uur stuwen de uitgaven per gewogen leerling
op (zie figuur 3). Daarbij komt dat de arbeidsproductiviteit – grofweg het aantal leerlingen
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per docent – over de hele periode per saldo licht daalt. Hierdoor nemen de uitgaven per
leerling nog sterker toe.
Zoals aangegeven neemt ook de dienstverlening toe. De dienstverlening, en daarmee de
uitgaven, groeit met 11% door de groei van de doelgroep (12-18-jarigen, component demo-
grafie in figuur 3). Daarnaast groeit de dienstverlening met nog eens 7% door de deelname:
leerlingen volgen steeds langer voortgezet onderwijs.3 Ook groeien de duurdere onderwijs-
vormen (praktijkonderwijs en lwoo), waardoor de dienstverlening (gewogen leerlingen)
sneller groeit dan het aantal ongewogen leerlingen (vergelijk figuur 1 en figuur 2).
De stijging van de uitgaven wordt dus voor een deel veroorzaakt door een groei van de
dienstverlening (ca. 19%) en voor een (groter) deel door uitgaven per gewogen leerling
(ca. 40%, zie figuur 3).

Tussen 2010 en 2013 stagnatie in groei uitgaven voortgezet onderwijs

Tussen 1998 en 2015 groeien de uitgaven niet gelijkmatig (zie figuur 3). We onderscheiden
vijf perioden. De reële uitgaven zijn sterk toegenomen tussen 1998 en 2003, tussen 2008
en 2010 en opnieuw tussen 2013 en 2015. Tussen 2003 en 2008 was de groei minder sterk,
en tussen 2010 en 2013 was deze vrijwel afwezig. De ontwikkelingen in de periode 1998 tot
en met 2012 en de oorzaken daarvan zijn uitgebreid bestudeerd in Herweijer et al. (2014).4

Hier geven we alleen de belangrijkste conclusies van die analyse en vullen deze aan met de
periode 2012 tot en met 2015. Duidelijk is dat gedurende de gehele periode de uitgaven per
leerling de belangrijkste drijvende kracht achter de uitgavenontwikkelingen is, naast het
toenemende aantal leerlingen.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2003
In de eerste periode (1998 tot en met 2003) groeit de dienstverlening, vooral doordat het
aantal kinderen in de doelgroep (12-18 jaar) toeneemt (component demografie in figuur 3).
De deelname groeit in deze periode slechts weinig. Vooral de oplopende uitgaven per
gewogen leerling sturen dus de uitgavengroei. De uitgaven per gewogen leerling nemen
vooral toe door niet-personele uitgaven en een dalende arbeidsproductiviteit: er werd
meer personeel per leerling ingezet. Daarnaast nemen ook de lonen toe.

Uitgaven groeien tussen 2003 en 2007 door deelname en niet-personele uitgaven
In de periode 2003 tot en met 2007 neemt de omvang van de doelgroep licht af. De deel-
name neemt sterker toe dan in de eerdere periode. Samen leidt dit in deze periode tot een
kleine groei in de dienstverlening. De uitgaven per leerling en daarmee de totale uitgaven
nemen minder toe dan in de periode ervoor. Zowel de loonkosten per uur als de arbeids-
productiviteit (inzet van personeel) ontwikkelen zich gematigd. Doordat ook de stijging van
de niet-personele uitgaven per leerling minder groot is, is de totale stijging van de reële
uitgaven minder snel dan vóór 2003.
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Stijging uitgaven per leerling tussen 2007 en 2010 zorgt voor opnieuw hogere reële
uitgaven
Tussen 2008 en 2010 stijgen zowel de niet-personele uitgaven als de lonen forser dan in de
eerder besproken jaren. Naast stijgende cao-lonen is er een verschuiving naar hoger opge-
leid personeel. De verstrekking van gratis schoolboeken met ingang van 2009 speelt bij de
stijging van de niet-personele uitgaven een belangrijke rol. Ook een dalende arbeidspro-
ductiviteit leidt tot meer uitgaven.

Daling uitgaven tussen 2010 en 2013 per leerling door nullijn
De periode tussen 2010 en 2013 kenmerkt zich door een stabilisering van de uitgaven. De
totale uitgaven stijgen nauwelijks meer, terwijl de uitgaven per leerling zelfs dalen. Dit laat-
ste komt vooral door een daling van de niet-personele uitgaven en een stijging van de
arbeidsproductiviteit. De lonen stijgen nog wel, maar minder hard dan in de voorgaande
periode. De loonkosten per uur nemen, ondanks de nullijn voor overheidspersoneel, onder
meer toe door verschuivingen naar duurder personeel (Actieplan LeerKracht van Neder-
land, functiemixbeleid). De stijgende personele uitgaven per arbeidsjaar worden niet volle-
dig gecompenseerd door hogere budgetten van het rijk. De cao-afspraken die de scholen
met de bonden hadden gemaakt, werden niet in de budgetten verwerkt. Zie Herweijer et
al. (2014: 33) voor meer toelichting over het ontstaan van deze discrepantie (het uurloon-
tekort). De scholen waren daardoor genoodzaakt op zowel personeel als materieel te
bezuinigen (Herweijer et al. 2014).

Opnieuw stijging uitgaven tussen 2013 en 2015
Vanaf 2013 zien we weer een stijging van de uitgaven, die wordt veroorzaakt door zowel
een stijging van de niet-personele uitgaven als van de lonen. De lonen nemen sneller toe
dan daarvoor, doordat de reële cao-lonen stijgen en doordat er een verschuiving plaats-
vindt naar duurder personeel (Herweijer et al. 2014). De arbeidsproductiviteit neemt licht
toe. Ook de dienstverlening neemt (vanaf 2010) weer toe, wat iets meer beïnvloedt wordt
door de demografie (meer jongeren van 12 tot 18 jaar) dan door een stijging van de deel-
name.

Noten

1 Het speciaal voortgezet onderwijs is meegenomen bij het primair onderwijs, zie Primair onderwijs.
2 Het aantal schoolverlaters binnen het voortgezet onderwijs is sinds 2004 sterk gedaald (cbs 2017c). De

vertragingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de laatste jaren procentueel redelijk stabiel
(cbs 2017b).

3 Doordat steeds meer scholieren hogere onderwijsvormen volgen, volgen ze langer voortgezet onder-
wijs voordat ze uit- of doorstromen. Hierdoor neemt het aantal middelbarescholieren toe (cbs 2017a).

4 De groeicijfers in dit rapport wijken af van die in de eerdere analyses in Herweijer et al. (2014). De groei
in de uitgaven wijkt af doordat hier het speciaal voortgezet onderwijs niet is meegenomen bij het
voortgezet maar bij het primair onderwijs. Door de eerdergenoemde verandering in de berekening van
de dienstverlening wijken ook de groeicijfers voor andere componenten vaak wat af.
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Beroepseducatie

– De uitgaven aan beroepseducatie beslaan in 2015 4,5 miljard euro, 14% van de totale
uitgaven voor de onderwijssector.

– De uitgaven stijgen met 42% minder snel dan gemiddeld in de sector onderwijs.
– De personele inzet neemt sneller toe dan de dienstverlening: de arbeidsproductiviteit

daalt.
– De loonkosten per uur stijgen, wat de uitgaven opstuwt.

Kader 1 Kerncijfers beroepseducatie
In 2015 nemen 511.000 mensen deel aan beroepseducatie: middelbaar beroepsonderwijs en vol-
wasseneneducatie. De bijbehorende uitgaven bedragen 4,5 miljard euro, ofwel 14% van de totale
uitgaven voor de onderwijssector. Ongeveer 73% daarvan betreft personele uitgaven. In 2015 is
het primair onderwijs goed voor 37.000 arbeidsjaren (12% van de onderwijssector).
 
Bron: scp (dps)

Onder ‘beroepseducatie’ verstaan we in dit onderzoek het middelbaar beroepsonderwijs
en de volwasseneneducatie. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt leerlingen voor op
het werken in een bepaald beroepenveld en op doorstroom naar het hoger beroepsonder-
wijs (hbo). Volwasseneneducatie richt zich vaak op het leren van vaardigheden of kennis
waarmee iemand eerder aan een baan komt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze
opleidingen voor volwassenen.
Het middelbaar beroepsonderwijs omvat een groot aantal opleidingen, op vier verschillende
niveaus die een tot vier jaar duren. Er zijn twee zogenoemde leerwegen. Op de praktische,
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken leerlingen in een bedrijf en gaan één of twee
dagen per week naar school. De beroepsopleidende leerweg (bol) richt zich meer op theo-
rie. Hier zit de leerling het grootste deel van de opleiding op school. De beroepsopleidende
leerweg kan zowel voltijds als in deeltijd worden gevolgd. Binnen de volwasseneneducatie
vallen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en opleidingen voor migranten
(educatie).
In onze analyses voegen we beide sectoren vanwege praktische redenen samen. Het is niet
mogelijk om de financiën en het personeel te onderscheiden tussen middelbaar beroeps-
onderwijs en volwassenenonderwijs. Beide worden aangeboden door regionale oplei-
dingscentra (roc’s).1

De financiering van de beroepseducatie komt voor 90% rechtstreeks van de rijksoverheid.
De overige inkomsten van de beroepseducatie zijn afkomstig van derden (bedrijven) en de
gebruikers.
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Uitgaven beroepseducatie grillig

De uitgaven aan beroepseducatie vertonen een grilliger beeld dan het primair en voortge-
zet onderwijs (zie figuur 1). Tussen 1998 en 2015 nemen de reële uitgaven toe van 3,2 mil-
jard euro tot 4,5 miljard euro, een toename van ruim 40%. Deze groei vindt in zijn geheel
plaats tot en met 2011, waarna een daling inzet. Ook de inzet van personeel neemt toe tot
2011 (met 22%) en daalt daarna, zodat het aantal arbeidsjaren in 2014 nog maar 10% hoger
ligt dan in 1998, om in 2015 weer te stijgen. Ook de dienstverlening neemt toe tot 2008 en
later weer af, en ligt in 2015 weer op het niveau van 1998. De procentuele veranderingen in
de dienstverlening zijn veel kleiner dan die in de uitgaven en het personeel.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening in de beroepseducatie, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a In 1998 bedragen de reële uitgaven van de beroepseducatie 3,2 miljard euro. In 2015 is dit gegroeid tot
ruim 4,5 miljard. Het aantal arbeidsjaren is gegroeid van 32 duizend in 1998 tot 37 duizend in 2015. De
dienstverlening wordt gemeten aan de hand van gewogen index van aantallen studenten en is daar-
door niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)
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Beroepseducatie neemt toe, volwasseneneducatie neemt af

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de beroepseducatie
Onder ‘beroepseducatie’ verstaan we in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwassenen-
educatie.
Door de aantallen verschillende typen leerlingen gewogen op te tellen, houden we rekening met
de inspanningen die voor de verschillende groepen leerlingen moeten worden verricht. Uitgangs-
punt is dat het gewicht gelijkgesteld wordt aan de uitgaven per leerling in 2013 (ocw 2014). Dit
betekent dat voltijds-bol (bolvt) het zwaarst meetelt in de dienstverlening, en deeltijds-bol (boldt)
en volwasseneneducatie het minst zwaar. De gewichten van beroepsopleidende leerweg (bbl) en
het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) liggen daartussen. In de beschikbare gege-
vens wordt uitgegaan van het aantal leerlingen per schooljaar. Hieruit wordt het aantal leerlingen
per kalenderjaar afgeleid. Zie Afleiding leerlingen per kalenderjaar.

Het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bol) schommelt rond de
150.000, maar begint vanaf 2011 aan een daling. In 2015 zijn er nog iets meer dan
100.000 leerlingen (zie figuur 2). Het overgrote deel van de leerlingen volgt de opleiding
voltijds; dit aantal is met bijna 100.000 leerlingen gestegen tot 380.000. Het aantal deel-
tijdstudenten wordt steeds kleiner en is gedaald van 25.000 naar nog geen 1000 in 2015.

Figuur 2
Leerlingen van de beroepseducatie, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in indexcijfers,
1998 = 100)a

a Toelichting op de gebruikte afkortingen: vavo = voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;
bbl = beroepsbegeleidende leerweg; bolvt = beroepsopleidende leerweg voltijd; boldt = beroepsoplei-
dende leerweg deeltijd; educ = (migranten)educatie.

Bron: scp (dps)
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Het aantal deelnemers van het volwassenenonderwijs daalt over de gehele periode. Het
leerlingaantal van het vavo neemt af van 32.000 in 1998 tot minder dan 14.000 in 2015. Het
aantal deelnemers aan (migranten)educatie neemt nog veel sterker af, van 80.000 in 1998
naar 18.000 in 2015 (zie figuur 2).
Alles bij elkaar stijgt het aantal deelnemers (ongeacht de leerweg en voltijd‑ of deeltijd-
opleiding) van bijna 550.000 leerlingen in 1998 naar ruim 580.000 leerlingen in 2008, om
daarna weer te dalen naar 511.000 leerlingen.
Het aantal leerlingen in duurste vorm van beroepseducatie (voltijd-bol) neemt over de
gehele periode toe. Hun aandeel in het totaal aantal leerlingen neemt dan ook toe. Hier-
door vertoont de dienstverlening tot 2009 een wat sneller stijging dan het aantal leerlin-
gen, maar daarna een minder snelle afname.

Uitgaven worden gestuurd door personele uitgaven

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven voor beroepseducatie, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Wanneer we de situatie in 2015 vergelijken met 1998, zien we dat vooral de uitgaven per
(gewogen) leerling zijn toegenomen. De omvang van de doelgroep neemt toe (component
demografie). De deelname (dienstverlening per leeftijdsgroep) stijgt eerst en daalt vervol-
gens tot onder het niveau van 2015 (zie figuur 3). De conjunctuur heeft ook invloed op de
deelname aan de beroepseducatie. Zo melden Blank et al. (2012) dat deze onderwijsvorm
vaak deelnemers kent die niet meer leerplichtig zijn. Bij een aantrekkende economie zal de
arbeidsmarkt een aanzuigende werking hebben en een daling van de deelname tot gevolg
hebben. Dit is te zien in de dalende deelname. De daling compenseert de demografische
groei die over de hele periode toeneemt. Hierdoor ligt de dienstverlening in 2015 niet
hoger dan in 1998. De loonkosten per uur zijn (reëel) gestegen, door vergrijzing en schaar-
ste aan personeel en doordat laaggeschoolde werkzaamheden worden uitbesteed (Blank
et al. 2012). Ook niet-personele uitgaven per (gewogen) leerling nemen toe. De arbeidspro-
ductiviteit ligt in 2015 iets lager dan in 1998: er wordt per gewogen student meer personeel
ingezet, wat de uitgaven extra laat toenemen.

Veel variatie in het uitgavenverloop

De ontwikkelingen in deze deelsector vertonen een heel grillig beeld: de uitgaven stijgen
tot 2003, zijn dan stabiel tot 2006, en vertonen een scherpe toename in 2007. Tussen 2011
en 2013 dalen de uitgaven, om daarna weer te stijgen. We onderscheiden daarom vijf
perioden.

Groei uitgaven tussen 1998 en 2003, mogelijk door roc-vorming
Tussen 1998 en ongeveer 2003 nemen de uitgaven toe. De leerlingenaantallen nemen wat
toe door vooral een hogere deelname. Maar vooral de uitgaven per gewogen leerling stu-
wen de totale uitgaven op. Zowel de personele als de niet-personele uitgaven zijn fors toe-
genomen. De personele uitgaven stijgen door zowel een toename van de loonkosten per
uur als door de inzet van meer personeel per student (daling van arbeidsproductiviteit). Dit
kan samenhangen met de hervormingen in de beroepseducatie (vorming van de roc’s)
vanaf 1996 (Blank en Van Heezik 2015; Blank et al. 2012).

Uitgaven zijn stabiel tussen 2003 en 2006
In de periode tussen 2003 en 2006 stijgen de uitgaven niet. Het aantal leerlingen neemt
licht toe, maar de uitgaven per leerling nemen af. Dit komt vooral doordat de inzet van per-
soneel achterblijft bij het groeiende aantal deelnemers: de arbeidsproductiviteit neemt
toe.

Stijging uitgaven tussen 2006 en 2011 bij dalende dienstverlening
De groei na 2006 is het gevolg van toenemende uitgaven per leerling. Het aantal studenten
daalt licht in de periode vanaf 2007 door een daling van de deelname. De toenemende uit-
gaven per gewogen leerling worden even sterk gestuurd door een toename van de niet-
personele uitgaven (bv. aan gebouwen en ict) als door een toename van de lonen. De
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loonstijging komt vooral door een stijging van de reële cao-lonen, die wat wordt gedempt
door een verschuiving naar iets lager opgeleid personeel of personeel dat minder per uur
betaald krijgt: de incidentele loonkosten nemen af. Ook wordt er per leerling steeds meer
personeel ingezet (lagere arbeidsproductiviteit).

Daling uitgaven tussen 2011 en 2013
In 2011 slaat de uitgavengroei om naar een daling van de uitgaven. Zowel de personele als
niet-personele uitgaven per deelnemer nemen in deze periode af. Bij de personele uitga-
ven spelen de zeer beperkte toename van de loonkosten per uur (nullijn voor het over-
heidspersoneel (bzk 2010)) en een afname van de inzet van personeel (verbetering arbeids-
productiviteit) een rol. Het aantal leerlingen blijft afnemen, zowel door de demografie als
door de deelname.

Uitgaven stijgen weer vanaf 2013
De dienstverlening blijft dalen na 2013, maar iets minder sterk omdat de doelgroep weer
iets toeneemt. De uitgaven per deelnemer nemen opnieuw toe, door vooral een dalende
arbeidsproductiviteit. De loonkosten per uur stijgen nog nauwelijks. De niet-personele uit-
gaven stijgen weer wat door vooral investeringen in gebouwen en terreinen (cbs 2017).

Noot

1 Mbo-opleidingen worden ook aangeboden door agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen voor
een bijzonder beroepenveld (bv. het havenbedrijf).
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Hoger beroepsonderwijs

– Aan het hoger beroepsonderwijs wordt in 2015 bijna 4 miljard euro uitgegeven. Dit is
12% van de totale uitgaven in de onderwijssector.

– De uitgaven groeien met 75% iets sneller dan de dienstverlening (aantal studenten:
62%) en de personele inzet (56%).

– De uitgaven per student veranderen niet veel.

Kader 1 Kerncijfers hoger beroepsonderwijs
In 2015 nemen 445.000 studenten deel aan het hoger beroepsonderwijs. De bijbehorende uitga-
ven bedragen 4 miljard euro, ofwel 12% van de totale uitgaven aan de onderwijssector. Deze uit-
gaven betreffen voor ongeveer 75% personele uitgaven. In 2015 is het hoger beroepsonderwijs
goed voor 34.000 arbeidsjaren (bijna 11% van het personeel in de onderwijssector).
Bron: scp (dps)

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt gegeven op hogescholen en bereidt jongeren
voor op het werken in hogere kaderfuncties. De opleidingen richten zich zowel op theoreti-
sche kennis als op vaardigheden die aansluiten op de beroepspraktijk. Sinds 2002 is bij
hbo-opleidingen, net als in het wetenschappelijk onderwijs, de bachelor-masterstructuur
ingevoerd. Hiermee sluiten deze opleidingen beter aan op opleidingen in andere Europese
landen. Hbo-opleidingen kunnen deeltijd, voltijd of duaal (werkend leren) worden gevolgd.
De rijksoverheid financiert 70% van de inkomsten van het hoger beroepsonderwijs, onge-
veer 20% komt via het lesgeld binnen, en 4% wordt gefinancierd door baten van derden.

Uitgaven en studenten houden vrijwel gelijke tred

In het hoger beroepsonderwijs houden de uitgaven, de inzet van personeel en de dienst-
verlening min of meer gelijke tred. De reële uitgaven nemen over de gehele periode 1998
tot en met 2015 toe met 75%, terwijl de inzet van personeel en de dienstverlening met ruim
60% respectievelijk 57% stijgt (zie figuur 1). De dienstverlening van het hoger onderwijs is
gedefinieerd als het aantal studenten dat dit type onderwijs volgt. Door toename van de
studieduur (cbs 2017a) neemt de deelname aan het hbo toe.
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van het hoger beroepsonderwijs, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a In 1998 bedragen de reële uitgaven aan het hoger onderwijs 2,3 miljard euro, in 2015 is dat gegroeid
naar 4 miljard euro. Het aantal arbeidsjaren met toe van 21 duizend in 1998 tot 34 duizend in 2015. Het
aantal studenten groeit tussen 1998 en 2015 van 284 duizend tot 445 duizend.

Bron: scp (dps)

Groei dienstverlening door toename voltijdstudenten

Kader 2 Meting van de dienstverlening van het hoger beroepsonderwijs
Het hoger beroepsonderwijs is vooral bedoeld om studenten op te leiden. Er wordt echter, net als
bij het wetenschappelijk onderwijs, in steeds grotere mate onderzoek uitgevoerd. Een goede
maatstaf voor onderzoek in het hbo ontbreekt echter. Daarom wordt bij de meting van de dienst-
verlening van het hbo alleen rekening gehouden met studentenaantallen en niet met het gele-
verde onderzoek. Wegens gebrek aan informatie over het verschil in uitgaven tussen deeltijd- en
voltijdstudenten kunnen we de beide groepen niet afzonderlijk in de dienstverlening opnemen.
In de beschikbare gegevens wordt uitgegaan van het aantal studenten per schooljaar. Hieruit
wordt het aantal studenten per kalenderjaar afgeleid. Zie Afleiding leerlingen per kalenderjaar.

Het aantal hbo-studenten neemt in de loop van de tijd gestaag toe. Dit komt vooral door
een toename van het aantal voltijdstudenten (zie figuur 2). Het aantal deeltijdstudenten
neemt weliswaar tot 2011 toe, maar daalt daarna snel. Het aantal deeltijdstudenten blijft
gedurende de gehele periode maximaal een vijfde van het totaal aantal studenten. Het
aantal studenten in de richtingen natuurwetenschappen en informatie, persoonlijke
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dienstverlening en vervoer groeit snel, de richtingen techniek, industrie, bouwkunde, land-
bouw en diergeneeskunde groeien nauwelijks (cbs 2017b).

Figuur 2
Voltijd- en deeltijdstudenten in het hoger beroepsonderwijs, 1998-2015 (in absolute aantallen × 1000 en
rechts in indexcijfers, 1998 = 100)a

a Deeltijdonderwijs is hier inclusief duaal onderwijs.

Bron: cbs (2017b)

Uitgavengroei door toenemende deelname

De uitgaven aan het hoger beroepsonderwijs nemen gestaag toe gedurende de gehele
onderzoeksperiode. Dit wordt voor het overgrote deel gestuurd door de toename van het
aantal studenten. De doelgroep van het hoger beroepsonderwijs (17-25-jarigen) neemt
nauwelijks in omvang toe (component demografie, donkergroene staaf in figuur 3), maar
een steeds groter deel van hen volgt hoger beroepsonderwijs: de deelname neemt fors toe.
De uitgaven per student nemen gemiddeld per jaar licht toe. Dit komt vooral door loonstij-
gingen in de periode 2007 tot en met 2011. De niet-personele uitgaven dalen gemiddeld
licht. In het begin van de periode zien we een stijging van de arbeidsproductiviteit. In de
periode 2008 tot en met 2014 schommelt deze rondom het aanvangsniveau in 1998. In
2015 is er een relatieve daling, als het aantal arbeidsjaren blijft stijgen, terwijl in dat jaar het
aantal studenten stagneert. De loonkosten per uur stijgen in de laatste periode niet veel
meer.
Doordat de uitgavengroei en de achtergronden niet sterk veranderen gedurende de onder-
zoeksperiode, bespreken we daarvoor geen afzonderlijke perioden.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan het hoger beroepsonderwijs, 1998-2015 (in procen-
ten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Wetenschappelijk onderwijs

– De uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs bedragen in 2015 bijna 6,5 miljard euro,
ofwel 20% van de totale uitgaven voor de sector onderwijs.

– De uitgaven nemen toe met 53%; dit is net onder het gemiddelde in de totale sector.
– De dienstverlening (aantallen studenten en publicaties) neemt met 43% toe.
– De personeel inzet blijft achter bij de dienstverlening, maar de loonkosten per uur

nemen toe.

Kader 1 Kerncijfers wetenschappelijk onderwijs
In 2015 nemen 258.000 studenten deel aan het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast verzorgt
deze deelsector onderzoek. De bijbehorende uitgaven bedragen 6,4 miljard euro, ofwel 20% van
de gehele onderwijssector. Ongeveer 65% daarvan betreft personele uitgaven. In 2015 is het
wetenschappelijk onderwijs goed voor 44.000 arbeidsjaren (20% van de onderwijssector).
 
Bron: scp (dps)

Het wetenschappelijk onderwijs (wo) op universiteiten bereidt mensen voor op het werken
in hogere kaderfuncties, maar ook op onderzoeksfuncties. De opleidingen richten zich
zowel op theoretische kennis als op onderzoeksvaardigheden.1 Evenals hbo-opleidingen
zijn wo-opleidingen opgezet via de bachelor-masterstructuur en zijn er voor sommige
opleidingen mogelijkheden om deze in deeltijd, in voltijd of duaal (lerend werken) te vol-
gen. Het wetenschappelijk onderwijs wordt in dit rapport samen met het wetenschappelijk
onderzoek geanalyseerd. De uitgaven en inzet van het personeel van universiteiten zijn
niet goed toe te wijzen aan de verschillende werkterreinen. In 2015 is 56% van de financie-
ring afkomstig van de rijksoverheid, 9% komt van collegegelden en 28% wordt ontvangen
voor werkzaamheden voor derden (onderzoeksgelden). De rijksbijdrage neemt in belang af
in de loop van de jaren; de werkzaamheden voor derden nemen juist toe (cbs 2017b).

Groei personeel minder dan dienstverlening en uitgaven

Over de periode van 1998 tot en met 2015 zijn de uitgaven voor wetenschappelijk onder-
wijs (incl. onderzoek) toegenomen met 53% (figuur 1).2 De personele inzet is daarentegen
tussen 1998 en 2015 vrij stabiel, en in het midden van de periode zelfs iets lager dan aan
het begin en einde. De dienstverlening – een gecombineerde index van aantallen studen-
ten en onderzoeksprestaties – is vooral vanaf 2003 fors toegenomen (43%, zie figuur 2).
Duidelijk is dus dat de uitgaven per verleende dienst niet veel zijn veranderd, maar dat er
relatief steeds minder personeel wordt ingezet.
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening in het wetenschappelijk onderwijs, 1998-2015 (in indexcijfers
1998 = 100)a

a De reële uitgaven aan het wetenschappelijk onderwijs nemen toe van 4,2 miljard euro in 1998 tot 6,5
miljard euro in 2015. Ook het aantal arbeidsjaren neemt toe: van 42 duizend in 1998 tot 44 duizend in
2015. De dienstverlening wordt gemeten aan de hand van een gewogen index van studentenaantallen
en aantallen publicaties en heeft geen inhoudelijke betekenis.

Bron: scp (dps)

Dienstverlening groeit sterk

Kader 2 Meting van de dienstverlening van het wetenschappelijk onderwijs
Het wetenschappelijk onderzoek neemt een substantieel deel van de uitgaven in beslag (cbs
2017a), maar de uitgaven en de inzet van personeel zijn niet afzonderlijk aan onderzoek hetzij
onderwijs toe te wijzen. Daarom worden het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in dit rap-
port samen geanalyseerd. De dienstverlening van wetenschappelijk onderzoek wordt gemeten
aan de hand van aantallen dissertaties, vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties. De
dienstverlening van het totale wetenschappelijk onderwijs wordt gemeten als een combinatie van
deze onderzoeksproductie en studentenaantallen. Afgeronde dissertaties wegen zwaarder mee in
de maat voor de dienstverlening dan andere publicatievormen. We hanteren voor dissertaties als
gewicht 6,8 conform de vsnu (geciteerd in Blank en Niaounakis 2011) tegen gewicht 1 voor andere
vormen. De groei van studentenaantallen wordt iets minder zwaar gewogen (0,4) dan de groei van
gewogen publicaties (0,6). Dat is gebaseerd op de uitgaven per deelnemer met en zonder uitgaven
voor research en development (cbs 2017a).
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In de beschikbare gegevens wordt uitgegaan van het aantal studenten per studiejaar. Hier-
uit wordt het aantal studenten per kalenderjaar afgeleid. Zie Afleiding leerlingen per
kalenderjaar.

De studentenaantallen nemen gestaag toe van 160.000 in 1998 tot 258.000 in 2015; een
toename van 61% (figuur 2).3 Vooral het aantal buitenlandse studenten neemt fors toe:
hun aantal is tussen 2005 en 2015 drieënhalf keer zo groot geworden (vsnu 2018a). Hun
aandeel is toegenomen van 5% tot 13% in 2015. De totale dienstverlening van het weten-
schappelijk onderzoek neemt toe met ongeveer 45% over de gehele periode 1998 tot en
met 2015. De index voor publicaties neemt ook gestaag toe, met in totaal 30%. Het aantal
dissertaties is weliswaar kleiner dan het aantal overige publicaties, maar tussen 1998 en
2015 is hun aantal fors toegenomen (met 87%; van 2500 in 1998 naar 4700 in 2015). Het
aantal overige publicaties is veel groter (bijna 80.000 in 2015) en is toegenomen met onge-
veer 15%. Samengenomen neemt de maat voor de dienstverlening in het wetenschappelijk
onderwijs tussen 1998 en 2015 toe met 43%.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van het wetenschappelijk onderwijs, 1998-2015 (links in absolute aan-
tallen × 1000 en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Personeelsinzet blijft achter bij studentenaantallen

Over de hele periode 1998 tot en met 2015 nemen de uitgaven van het wetenschappelijk
onderwijs toe met 53%. Dit komt vooral doordat de dienstverlening is gegroeid: het aantal
studenten en het aantal publicaties nemen fors toe, sneller dan de doelgroep van het
wetenschappelijk onderwijs (zie figuur 3). Dit is zo gedurende de gehele periode. De deel-
name is dan ook een belangrijke opstuwende kracht van de dienstverlening en de
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uitgaven. Het groeiende aantal buitenlandse studenten is impliciet in de deelname ver-
werkt. Tussen 2015 en 2015 is het aantal buitenlandse studenten meer dan drieënhalf keer
zo groot geworden (van ruim 11.000 tot ruim 36.000) (vsnu 2018b). Ook de onderzoeks-
prestaties groeien, wat in de analyse ook in een stijgende deelname tot uiting komt.
De loonkosten per uur zijn eveneens fors toegenomen in de periode 1998 tot en met 2015.
Aan de andere kant is de personeelsinzet achtergebleven bij de groei van het aantal stu-
denten (en publicaties): de arbeidsproductiviteit is toegenomen, en dat heeft de uitgaven-
stijging gedempt. Dit is deels een gevolg van de financiering. De rijksbijdrage vormt de
belangrijkste bron van inkomsten voor de universiteiten; deze groeit wel, maar veel minder
sterk dan het aantal studenten (vsnu 2018c).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan het wetenschappelijk onderwijs, 1998-2015 (in pro-
centen)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Uitgaven groeien het sterkst tussen 2005 en 2009

Over de hele periode 1998 tot en met 2015 nemen de uitgaven van het wetenschappelijk
onderwijs toe, maar daar ligt een heel wisselend verloop aan ten grondslag. Vooral in de
periode tussen 2006 en 2009 nemen de uitgaven sneller toe dan in de periode daarvoor en
daarna.

Tussen 1998 en 2005 gematigde stijging uitgaven
Vanaf 1998 nemen de uitgaven gematigd toe, vooral door de toenemende deelname en
stijgende lonen. Dit wordt enigszins gecompenseerd door een stijgende arbeidsproductivi-
teit. In 2005 komt daaraan een einde. In 2006 dalen de uitgaven zelfs licht.

Sterke toename uitgaven tussen 2005 en 2009 door stijging personele uitgaven
Tussen 2005 en 2009 nemen de uitgaven veel sneller toe dan daarvoor. De dienstverlening
blijft toenemen, maar de arbeidsproductiviteit groeit niet meer: de personeelsinzet groeit
ongeveer even snel als de dienstverlening. Ook stijgen de loonkosten per uur. Dit lijkt niet
te komen door hogere cao-lonen, maar door hogere inschaling van personeel: de inciden-
tele loonkosten nemen toe.

Uitgaven groeien minder snel vanaf 2009 door stijging arbeidsproductiviteit
Vanaf 2009 stijgen de uitgaven licht. De nog steeds groeiende dienstverlening wordt in
deze periode niet vertaald naar meer uitgaven: de uitgaven per verleende dienst dalen
zelfs. De vsnu signaleert dat de rijksbijdrage niet meegroeit met het snel stijgende aantal
studenten (vsnu 2017). De daling van de budgetten per student wordt opgevangen door
het personeel minder te laten groeien dan het aantal studenten: de arbeidsproductiviteit
neemt noodgedwongen toe (zie bv. ook Blank en Van Heezik 2015; Blank en Niaounakis
2011). De loonontwikkeling is in deze periode veel gematigder dan eerder. De cao-lonen
veranderen nauwelijks en ook vinden er gemiddeld weinig verschuivingen naar duurder
personeel plaats. De incidentele looncomponent is in deze periode klein.

Noten

1 Wetenschappelijke studies zoals tandheelkunde en geneeskunde richten zich ook op praktische vaar-
digheden.

2 Weliswaar daalde de reële rijksbijdrage per leerling aan het wetenschappelijk onderwijs fors (vsnu
2017), maar dit is gecompenseerd door andere financieringsbronnen zoals collegegelden en middelen
voor onderzoek (cbs 2017a). Het aandeel van de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk onderwijs is
afgenomen van 67% in 1998 tot 56% in 2013.

3 We maken in de analyses geen onderscheid naar type studenten, zoals in het verleden wel gebeurde
(zie bv. Kuhry en Van der Torre 2002). De benodigde gegevens zijn daarvoor niet beschikbaar.
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Veiligheid en justitie

– De sector veiligheid en justitie beslaat in 2015 9% van de uitgaven aan de publieke sec-
tor en ook 9% van het bijbehorende personeel.

– De uitgaven aan de sector veiligheid en justitie nemen tussen 1998 en 2015 met
67% toe. Deze groei is vergelijkbaar met het gemiddelde in de hier geanalyseerde
publieke sectoren (66%).

– De uitgavengroei komt vooral door hogere niet-personele uitgaven.
– Binnen de sector veiligheid en justitie is alleen de ‘dienstverlening’ van de rechtspraak

toegenomen. Dit komt door toenemende deelname.
– Bij de politie, het openbaar ministerie (om) en de rechtspraak stijgen de uitgaven.

Vooral de personele uitgaven stijgen; niet alleen door stijgende loonkosten per uur,
maar ook door dalende arbeidsproductiviteit.

Kader 1 Kerncijfers veiligheid en justitie
In 2015 beslaan de reële uitgaven voor de sector veiligheid en justitie 11 miljard euro. Dit betreft
9% van de hier geanalyseerde uitgaven aan de publieke sector. In 2015 staat het personeel in de
sector veiligheid en justitie voor ruim 111.000 arbeidsjaren. Dit is ook 9% van het personeel in de
publieke sector. In 2015 behandelt de politie ruim 2 miljoen zaken (zoals ophelderingen en ver-
keersovertredingen). Het openbaar ministerie (om) behandelt 400.000 zaken; de rechtspraak
1,7 miljoen zaken. Tot slot zijn er op 30 september in 2015 ruim 9000 gedetineerden en ontving de
brandweer in 2015 15.000 alarmeringen.
 
Bron: scp (dps)

Veiligheid en justitie vormen een kerntaak van de publieke sector. De sector heeft tot doel
de burger veiligheid te bieden (bescherming tegen criminaliteit, brand en rampen), hulp te
bieden (hulpverleningen door politie en brandweer) en recht te verschaffen.
In deze rapportage onderscheiden we vijf voorzieningen uit de sector veiligheid en justitie.
De volgende vier voorzieningen maken deel uit van de strafrechtelijke keten:
– de politie,
– het openbaar ministerie,
– de rechtspraak en
– penitentiaire inrichtingen.
De vijfde voorziening is de brandweer.

Ook voorzieningen zoals het Centraal Justitieel Incassobureau (cjib), de reclassering, halt
en de (Raad voor de) Kinderbescherming worden tot de sector veiligheid en justitie gere-
kend. Deze worden door hun relatief kleine aandeel in de uitgaven van deze sector echter
niet meegenomen in dit rapport.1
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De rechtspraak behandelt niet alleen strafzaken (onderdeel van de strafrechtelijke keten),
maar ook civiele zaken en bestuurszaken. Deze vormen samen een groter aandeel in het
totaal dan de strafzaken (cbs 2017). Daarom spreken we van de sector veiligheid en justitie.
Naarmate de veiligheidsketen succesvoller is in het voorkomen van strafbare feiten (over-
tredingen, misdrijven) – de preventie – neemt de repressie (oppakken, schikken, straffen)
af: de zogenoemde veiligheidsparadox (zie bv. Blank en Van Heezik 2017; Van der Torre
2012). Met andere woorden, hoe succesvoller het preventiebeleid, hoe minder werk er te
doen is in de keten. Dat kan bij de politie invloed hebben op de conclusies over de presta-
ties omdat niet alle aspecten van preventie in de maat voor de ‘dienstverlening’ kunnen
worden opgenomen. Bij de brandweer speelt dit een nog grotere rol, omdat daar geen
indicatoren die preventie meten in de maat voor de ‘dienstverlening’ kunnen worden
opgenomen. Deze zijn namelijk niet beschikbaar voor de gehele analyseperiode (1998 tot
en met 2015).
De uitgaven aan de vijf voorzieningen samen bedragen in 2015 11 miljard euro. Ruim de
helft van de uitgaven aan de sector veiligheid en justitie komt ten goede aan de politie
(52%, zie figuur 1). Penitentiaire inrichtingen nemen 20% van de uitgaven aan veiligheid en
justitie voor hun rekening, terwijl de brandweer goed is voor 15% van de uitgaven, de
rechtspraak voor 9% en het openbaar ministerie voor 4%. Vrijwel de gehele bekostiging
van de sector veiligheid en justitie wordt gevormd door rijksbijdragen of gemeentegelden
(98%). Alleen bij de rechtspraak bestaat 20% van de bekostiging uit eigen bijdragen (grif-
fierechten, zie Rechtspraak). Voor de verhoging van de griffierechten per 1 november 2010
was het aandeel van het rijk nog hoger dan 98%.

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorziening binnen de sector veiligheid en justitie, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)
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De uitgaven aan veiligheid en justitie nemen fors toe

De reële uitgaven aan de sector veiligheid en justitie liggen in 2015 67% hoger dan in 1998
(zie figuur 2). Deze groei is een fractie hoger dan gemiddeld in de publieke sector (65%, zie
Publieke sector). De ‘dienstverlening’2 van de sector veiligheid en justitie wordt gemeten
aan de hand van een heel scala aan indicatoren, variërend van onder andere geregistreerde
misdrijven bij de politie, tot diverse zaken bij het om en de rechtspraak, gedetineerden bij
de penitentiaire inrichtingen en alarmeringen bij de brandweer, zie de meting van de
‘dienstverlening’ van de afzonderlijke voorzieningen. De ‘dienstverlening’ neemt af met
17%. De groei in de uitgaven voor veiligheid en justitie komt dus doordat de uitgaven per
‘verleende dienst’ fors zijn toegenomen. De inzet van personeel groeide met 18% minder
snel dan de uitgaven.

Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en ‘dienstverlening’ van de sector veiligheid en justitie, 1998-2015 (in index-
cijfers, 1998 = 100)a

a De ‘dienstverlening’ van de sector veiligheid en justitie is een gewogen index van de ‘dienstverlening’
van de verschillende voorzieningen in deze sector.

Bron: scp (dps)

De uitgaven aan de sector veiligheid en justitie bedragen (in prijzen van 2015) in 1998
4,8 miljard euro en groeien tot 11,4 miljard euro in 2015. In 1998 zijn er 9,5 miljoen arbeids-
jaren in deze sector. In 2015 is dat opgelopen tot 11,1 miljoen.

1 7 1 v e i l i g h e i d  e n  j u s t i t i e



Uitgavenstijging vooral door niet-personele uitgaven

De ‘dienstverlening’ neemt af, vooral door lagere criminaliteit (minder geregistreerde mis-
drijven, minder ophelderingen, minder zaken bij het om en rechtspraak, en minder gedeti-
neerden). De component deelname (oranje balk in figuur 3) neemt af. Door alleen de
demografie zou de ‘dienstverlening’ licht toenemen. De doelgroep van de sector veiligheid
en justitie verschilt per voorziening, maar beslaat meestal de gehele bevolking, die in
omvang groeit (zie ook figuur 5).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven voor veiligheid en justitie, 1998-2015 (in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zieOpzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven zijn gebaseerd op geschatte gegevens van de personele inzet en de personele uit-
gaven.

Bron: scp (dps)

Figuur 3 laat ook zien waardoor de uitgaven per ‘verleende dienst’ toenemen. De perso-
neelsuitgaven per ‘verleende dienst’ stijgen tussen 1998 en 2015. De helft van deze toe-
name komt door een stijging van de loonkosten per uur en daarbinnen vooral door een
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stijging van de incidentele loonkosten (de cao-lonen stijgen slechts met 5% over de gehele
periode 1998 tot en met 2015). Dit heeft te maken met een hogere inschaling, vergrijzing of
aanpassing aan nieuwe regelgeving (brandweer). Ook de inzet van niet-personele uitgaven
per ‘verleende dienst’ (zoals voor huisvesting, auto’s en ict) is per ‘verleende dienst’ aan-
zienlijk toegenomen.

Vanaf 2010 blijven de uitgaven stabiel

De forse stijging van de reële uitgaven aan de sector veiligheid en justitie vindt plaats in de
periode tussen 1998 en 2009, met uitzondering van 2005. Daarna treedt een stabilisatie op
(zie figuur 2 en figuur 3). De uitgaven per ‘verleende dienst’ nemen over vrijwel de gehele
periode toe, maar dalen in de jaren 2004, 2005 en 2010. De niet-personele uitgaven per
‘verleende dienst’ stijgen ook in de meeste jaren. In 2010 is er echter een opvallende daling,
die vooral zijn oorsprong vindt bij de politie. De loonkosten per uur nemen gedurende de
gehele periode toe of blijven stabiel. Er wordt binnen de gehele sector veiligheid en justitie
steeds meer personeel ingezet per ‘verleende dienst’: de arbeidsproductiviteit daalt. In de
jaren 2002 tot en met 2005 en in 2010 neemt de arbeidsproductiviteit echter tijdelijk toe.
De ontwikkeling van de ‘dienstverlening’ van de sector veiligheid en justitie vertoont een
schommeling (zie figuur 2). Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het aantal
misdrijven, dat eerst stijgt en daarna daalt (zie bv. cbs 2018).

Grote verschillen in uitgavengroei tussen voorzieningen

De reële uitgaven nemen tussen 1998 en 2015 toe met 67% (zie figuur 4). De toename is
niet voor alle voorzieningen in de sector veiligheid en justitie gelijk. De reële uitgaven
nemen het sterkst toe bij het om en de brandweer (resp. 159% en 106%) en het minst bij de
penitentiaire inrichtingen (47%). De politie en de rechtspraak nemen een middenpositie
in (62% en 69%).
De stijging van de totale uitgaven wordt veroorzaakt door zowel de ontwikkeling in het
aantal ‘verleende diensten’ als in de uitgaven per ‘verleende dienst’. Bij de brandweer, het
om, de penitentiaire inrichtingen en de politie zien we dat de uitgavenstijging vooral ver-
oorzaakt wordt door de uitgaven per ‘verleende dienst’, want de ‘dienstverlening’ stijgt
niet of nauwelijks (brandweer en om), of daalt zelfs (penitentiaire inrichtingen en politie).
Bij de rechtspraak zien we dat de ‘verleende diensten’ en de uitgaven per ‘verleende dienst’
beide ongeveer evenveel bijdragen aan de stijging van de uitgaven.

1 7 3 v e i l i g h e i d  e n  j u s t i t i e



Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan de sector veiligheid en justitie in 2015, ontwikkeling uitgaven, ‘dienst-
verlening’ en uitgaven per ‘verleende dienst’, 1998-2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Toename van de uitgaven bij politie door lagere arbeidsproductiviteit bij dalende
‘dienstverlening’
Bij de politie nemen de uitgaven toe, ondanks een afname van de ‘dienstverlening’
(figuur 5). Bij de politie speelt de veiligheidsparadox een rol. Dalende misdaadcijfers
(mogelijk door preventie) bij een groeiend korps leiden tot lagere arbeidsproductiviteit,
terwijl de lage misdaadcijfers juist op succes duiden. De uitgavengroei wordt in dit geval
veroorzaakt door zaken zoals huisvesting, ict-uitgaven en communicatieapparatuur (zie
verder Politie).

Toename uitgaven bij om door lagere arbeidsproductiviteit bij stabiele ‘dienstverlening’
Het aantal (gewogen) zaken (de ‘dienstverlening’) die het om behandelt, is stabiel tussen
1998 en 2015. Doordat zware zaken niet of onvoldoende in de meting van de ‘dienst-
verlening’ zijn verwerkt, neemt arbeidsproductiviteit af. Daarnaast nemen de niet-
personele uitgaven per ‘verleende dienst’ fors toe (zaken als huisvesting en ict-uitgaven,
zie Openbaar Ministerie).

Toename uitgaven rechtspraak door grotere deelname
Bij de rechtspraak is het aantal ‘verleende diensten’ sterk gestegen door een groei in de
deelname (oranje staaf in figuur 5). De omvang van de doelgroep verandert niet sterk,
maar steeds meer mensen maken gebruik van de rechtspraak (kantonzaken en civiele
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zaken). De arbeidsproductiviteit bij de rechtspraak daalt. De niet-personele uitgaven per
‘verleende dienst’ nemen weinig toe. Zie Rechtspraak voor meer informatie.

Uitgaven penitentiaire inrichtingen nemen toe door achterblijven daling niet-personele
uitgaven
Bij de penitentiaire inrichtingen neemt het aantal gedetineerden af door een dalende deel-
name (dalende criminaliteit). De afbouw van cellen blijft hierbij achter, waardoor per gede-
tineerde meer niet-personele uitgaven worden gebruikt (figuur 5). Zie verder Penitentiaire
inrichtingen.

Bij de brandweer nemen de uitgaven vooral toe door hogere loonkosten per uur

Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven voor de sector veiligheid en justitie, 2015 ten opzichte
van 1998 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de component
‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Bij de brandweer heffen de demografische ontwikkelingen en de deelname elkaar bijna op
en is de ‘dienstverlening’. Hier is meer dan in andere sectoren sprake van een sterke stij-
ging van de loonkosten per uur (lichtblauwe staaf in (figuur 5). Die heeft te maken met
regelgeving rond werktijden. Brandweerlieden zijn verplicht minder uren gaan werken
tegen hetzelfde maandloon (zie Brandweer).

Noten

1 In 2015 bedragen de uitgaven voor het cjib 102 miljoen euro, voor de reclassering 137 miljoen euro, voor
halt 11 miljoen euro en voor de (Raad voor de) Kinderbescherming 179 miljoen euro (tk 2016/2017). Ter
vergelijking: de vijf onderzochte voorzieningen van de sector veiligheid en justitie omvatten tezamen
een bedrag van 11 miljard euro.

2 ‘Dienstverlening’ is bij de sector veiligheid en justitie een wat vreemde term die we hanteren in over-
eenstemming met de andere sectoren in deze publicatie. In andere rapporten wordt ook wel gesproken
over ‘productie’.

Literatuur

Blank, Jos L.T. en Alex A.S. van Heezik (2017). Productiviteit van overheidsbeleid. Deel iii. De Nederlandse veiligheid en
justitie, 1980-2014. Den Haag / Delft: Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (ipse
Studies|caop, Technische Universiteit Delft en eur Rotterdam).

cbs (2017). Rechtspraak; kerncijfers. Geraadpleegd op 21 juni 2018 via https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/
70229ned/table?ts=1529571047029.

cbs (2018). Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948. Geraadpleegd op 20 juni 2018 via https://open
data.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83723NED/table?ts=1529572281618.

tk (1999/2000). Contourennota modernisering rechterlijke organisatie. Brief van de minister en staatssecretaris van
Justitie van 3 april 2000. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999/2000, 26352, nr. 24.

tk (2016/2017) Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016. Aangeboden 17 mei 2017. Tweede
Kamer, vergaderjaar 2016/2017, 34 725 vi, nr. 1.

Torre, Ab van der (2012). Politie. In: Bob Kuhry, Bob en Flip de Kam (2012). Waar voor ons belastinggeld? Prijs en
kwaliteit van publieke diensten (p. 131-152). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-Publicatie
2012-2).

1 7 6 v e i l i g h e i d  e n  j u s t i t i e

https://opendata.cbs.nl/
https://opendata.cbs.nl/
https://opendata.cbs.nl/
https://opendata.cbs.nl/


Politie

– In 2015 zijn de uitgaven aan de politie 5,7 miljard euro. Dit is ruim de helft van de totale
uitgaven voor de sector veiligheid en justitie.

– De uitgaven nemen tussen 1998 en 2015 toe met 62%; dat is ongeveer gemiddeld in
deze sector.

– De uitgaven nemen toe ondanks de dalende criminaliteit. Dit heeft te maken met de
preventieve inzet van de politie (veiligheidsparadox).

– De uitgaven per ‘verleende dienst’ (grofweg misdrijven/overtredingen) nemen vooral
toe door een stijging van de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’.

Kader 1 Kerncijfers politie
De uitgaven voor de politie zijn 5,65 miljard euro, ofwel 52% van de gehele sector veiligheid en
justitie. Ongeveer 71% daarvan betreft personele uitgaven. De politie is in 2015 goed voor ruim
60.600 voltijd arbeidsjaren (ofwel 54% van de sector veiligheid en justitie). In 2015 is het aantal
overtredingen 680.000, het aantal geregistreerde misdrijven 979.000, het aantal ophelderingen
247.000 en het aantal verkeersongevallen 113.000.
 
Bron: scp (dps)

Volgens de Politiewet, zowel die van 1993 als de nieuwe van 2012 (Schuurman & Jordans
1994; Staatsblad 2012), heeft de politie tot taak om te zorgen voor de handhaving van de
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Uitgedrukt in kerntaken
betekent dit dat de politie strafbare feiten en gedragingen opspoort, de openbare orde
handhaaft, noodhulp verleent en toezicht houdt in de openbare ruimte, en administratieve
taken verricht zoals het opnemen van aangiften (intake en service).
De Politiewet 1993 bepaalt dat de politie sinds 1 april 1994 onderverdeeld is in 25 regionaal
aangestuurde korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (klpd), dat zelfstandige,
ondersteunende en coördinerende werkzaamheden uitvoert. De Politiewet van 2012, die
op 1 januari 2013 is ingegaan, centraliseert de korpsen tot één korps met tien landelijk aan-
gestuurde regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De
invoering van de nationale politie is met grote problemen gepaard gegaan en de gehele
transitie heeft uiteindelijk meer gekost dan geraamd (Blank en Van Heezik 2017).
De financiering van de politie is sinds 2007 gebaseerd op het budgetverdeelsysteem (bvs),
dat enkele jaren later is herijkt. Dit systeem verdeelt het totaal beschikbare budget over de
politieregio’s (Hols et al. 2010; Van der Torre 2012). Het systeem blijft na de reorganisatie
van 1 januari 2013 vooralsnog gehandhaafd (Financiën 2017).
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Steeds groter gat tussen uitgaven en ‘dienstverlening’

De reële uitgaven aan politie nemen tussen 1988 en 2015 met 62% toe. De groei van het
personeel blijft daar met 39% bij achter. De ‘dienstverlening’ door de politie zoals we die
hier meten (aan de hand van het aantal misdrijven, verkeersongevallen en bevolkings-
omvang, zie meting van de dienstverlening), daalt door de dalende criminaliteit in dezelfde
periode met 25% (zie figuur 1). Tot en met 2003 lopen de stijgingen van de reële uitgaven
en die van de personeelsinzet ongeveer gelijk op, terwijl de ‘dienstverlening’ redelijk sta-
biel blijft. Daarna stijgen de uitgaven tot en met 2009, terwijl het personeel minder sterk
stijgt en de ‘dienstverlening’ daalt. Vanaf 2010 zijn de uitgaven min of meer stabiel, evenals
de personele inzet. De ‘dienstverlening’ daalt nog verder.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en ‘dienstverlening’ van de politie, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 3,3 miljard euro en in 2015 4,8 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet 46.500 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 57.800 arbeidsjaren. De ‘dienst-
verlening’ is niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)
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Daling van de ‘dienstverlening’ op vrijwel alle fronten

Kader 2 Meting van de ‘dienstverlening’ van de politie
De vier taken van de politie worden gemeten via een samengestelde indicator voor de ‘dienst-
verlening’. Opsporing meten we via het aantal opgehelderde misdrijven. Handhaving wordt gemeten
via het aantal geregistreerde overtredingen, het aantal geregistreerde misdrijven en het aantal
verkeersongevallen. De bevolkingsomvang dient als proxy voor het aantal wijkagenten, wat een
indicator is voor intake en service. De noodhulp ten slotte heeft als indicator een combinatie van de
andere deelindicatoren.
De deelindicatoren zijn gebaseerd op het budgetverdeelsysteem (bvs) van de politie, dat gewich-
ten toegekend aan de vier taken van de politie: 32% voor opsporing, 41% voor handhaving,
16% voor noodhulp en 11% voor intake en service (Hols et al. 2010).
 
Bron: scp (dps)

De ‘dienstverlening’ van de politie wordt bepaald door het aantal geregistreerde misdrij-
ven, ophelderingen, overtredingen, verkeersongevallen en de bevolking (als proxy voor de
werklast van de wijkagenten). Met uitzondering van de laatstgenoemde factor ligt het
niveau van al deze zaken in 2015 lager dan in 1998 (zie figuur 2). Dit spoort met het stij-
gende veiligheidsgevoel bij burgers (zie bv. cbs 2017).
In tegenstelling tot het aantal geregistreerde misdrijven (aangiften) is het aantal overtre-
dingen afhankelijk van de inzet en de prioriteiten van de politie. Vaak gaat het om ver-
keersovertredingen, die de politie als het ware gaat ‘halen’ op straat. Ook het aantal opge-
helderde misdrijven is enigszins afhankelijk van de inzet van de politie, maar minder dan
overtredingen.
In de eerste jaren (1998 tot en met 2005) verdubbelt het aantal overtredingen. Vooral de
jaren 2001 tot en met 2004 laten een forse stijging zien. Ook het aantal ophelderingen
neemt toe tot en met 2004. De oorzaak is de introductie van het Veiligheidsprogramma
2002 (tk 2002/2003a). Hierin worden concrete doelstellingen voor 2006 geformuleerd. Het
gaat vooral om het bestrijden van criminaliteit en overlast, waarbij een belangrijke rol is
weggelegd voor de politie. Voor de politie worden te behalen quota vastgelegd in het Lan-
delijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006, ook bekend onder de naam ‘het prestatiecon-
tract’ (tk 2002/2003b). Voor agenten op straat betekent dit tot en met 2006 dat ze genoopt
zijn om veel bonnen uit te schrijven, met andere woorden om veel overtredingen te
‘halen’. Tegelijkertijd wordt ook de prestatiedruk voor ophelderingen opgevoerd. Als deze
zogenoemde bonnenquota worden afgeschaft, daalt het aantal overtredingen vanaf 2006
weer. Tegenwoordig worden nog steeds prestatieafspraken gemaakt, maar hun rol bij de
financiering is begin 2011 afgeschaft (Van der Torre 2012).
Het aantal ophelderingen blijft na een maximum in 2004 jaren stabiel of licht dalen, om
uiteindelijk 9% onder het niveau van 1998 uit te komen. Op basis van slachtofferenquêtes
(zie bv. cbs 2013; cbs 2018) daalt de criminaliteit vanaf 2006, al dan niet als resultaat van
het veiligheidsprogramma (tk 2002/2003a). De hiermee samenhangende daling van het
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aantal geregistreerde misdrijven begint al eerder, vanaf 2003. De daling loopt door tot en
met 2015 en loopt min of meer gelijk op met de daling van de ophelderingen vanaf 2005.
De relatief sterke daling in 2008 bij overtredingen en enigszins bij ophelderingen is waar-
schijnlijk het gevolg van diverse acties (zoals het niet-uitschrijven van bonnen) voor een
betere cao bij het politiepersoneel (zie ook bzk en Justitie 2009).
Het aantal verkeersongevallen halveert ongeveer tussen 1998 en 2007. Sindsdien schom-
melt het aantal net onder dit niveau (swov 2017).

Figuur 2
Ontwikkelingen in de ‘dienstverlening’ bij de politie, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts
in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De vormen van ‘dienstverlening’ komen overeen met de deelindicatoren in de gewogen ‘dienst-
verlening’. Alleen ‘bevolking’ is weggelaten, omdat die component een vloeiende, bijna horizontale lijn
vormt.

Bron: scp (dps)

Stijging van zowel personele als niet-personele uitgaven

De stijging van de uitgaven aan politie wordt veroorzaakt door zowel personele als niet-
personele uitgaven (figuur 3). Door een gelijktijdige daling van de ‘dienstverlening’ zien we
een forse stijging van de reële uitgaven per ‘verleende dienst’.
Na een beperkte groei in 2005 stijgen in 2006 de materiële (niet-personele) uitgaven plot-
seling vrij sterk. Dat komt door meer uitgaven aan ict: verdere invoering van het communi-
catiesysteem C2000, de investeringen in het Concern Informatiemanagement Politie en het
ict-Service Centrum Politie (bzk 2007).
Met uitzondering van 2010 daalt de arbeidsproductiviteit gestaag van 2005 tot en met
2015. De ‘dienstverlening’ neemt in deze periode af, terwijl de personeelsinzet in arbeidsja-
ren toeneemt. De uitgaven die met de dalende arbeidsproductiviteit corresponderen,
nemen gestaag toe. Opmerkelijk is dat ondanks de reorganisatie van de politie in 2013 de
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arbeidsproductiviteit niet méér daalt dan daarvoor. De sterke centralisering van de organi-
satie, waarbij het aantal organisatie-eenheden daalde van 25 naar tien, ging gepaard met
grote problemen en hoger dan geraamde uitgaven (Blank en Van Heezik 2017). Onze bevin-
dingen lijken dat te relativeren.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de politie, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Meer uitgaven ondanks dalende criminaliteit

De ontwikkelingen in de uitgaven zijn niet voor de gehele periode gelijkmatig (zie figuur 3).
Er zijn vier perioden te onderscheiden.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2005 gestaag
In de eerste periode, tussen 1998 en 2005, nemen de reële uitgaven gestaag toe door toe-
name van de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’ en een daling van de arbeids-
productiviteit. De ‘dienstverlening’ stijgt in deze periode per saldo ook licht (een licht

1 8 1 p o l i t i e



dalende deelname wordt gecompenseerd door een iets grotere groei van de bevolking). Na
een daling van de ‘dienstverlening’ in de eerste twee jaren stijgt deze weer, doordat agen-
ten meer overtredingen op straat gaan ‘halen’ en meer misdrijven ophelderen als gevolg
van het Veiligheidsprogramma 2002 (tk 2002/2003a).

Versnelde groei van de uitgaven tussen 2005 en 2009 door ict en dalende
arbeidsproductiviteit
Tussen 2005 en 2009 stijgen de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’ sterk door
investeringen in ict. De ‘dienstverlening’ daalt vanwege dalende criminaliteit en minder
‘gehaalde’ overtredingen door minder nadruk op prestatiequota. Tegelijkertijd neemt ook
de arbeidsproductiviteit flink af: de afname van de ‘dienstverlening’ gaat gepaard met stij-
gende personele inzet.

Tussen 2009 en 2011 tijdelijk lichte daling van de uitgaven
Na de versnelde groei zien we een lichte daling van de uitgaven die veroorzaakt wordt door
zowel de afnemende ‘dienstverlening’ als de afnemende niet-personele uitgaven. De
daling van de arbeidsproductiviteit lijkt even tot staan gebracht, doordat het aantal
arbeidsjaren daalt, na een hoogtepunt in 2009.

Vanaf 2012 weer stijgende uitgaven door dalende arbeidsproductiviteit en stijgende niet-
personele uitgaven
Na 2012 zien we weer een stijging van de uitgaven, maar minder sterk dan in voorgaande
perioden. De daling in de ‘dienstverlening’ is vergelijkbaar met de periode 2005 tot en met
2009. Het verschil met deze periode is dat de niet-personele uitgaven veel minder stijgen
(doordat er in de periode 2011 tot en met 2015 geen investeringsimpuls meer is) en dat ook
de stijging van de loonkosten per uur maar de helft is van die uit de eerdere periode. De
reorganisatie van de politie gaat weliswaar gepaard met een dalende arbeidsproductiviteit,
maar in de periode voor de reorganisatie daalde de arbeidsproductiviteit gemiddeld in min
of meer in gelijke mate.
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Openbaar ministerie1

– De uitgaven aan het openbaar ministerie (om) bedragen in 2015 0,5 miljard euro
(4% van de sector veiligheid en justitie).

– De groei van de uitgaven bedraagt 150%; dat is veel meer dan gemiddeld in de sector
veiligheid en justitie (58%).

– De ‘dienstverlening’ (het gewogen aantal zaken) verandert per saldo tussen 1998 en
2015 niet veel.

– De uitgaven per rechtszaak nemen fors toe. Dit komt door groei van niet-personele
uitgaven per zaak en een dalende arbeidsproductiviteit.

Kader 1 Kerncijfers openbaar ministerie
De uitgaven aan het openbaar ministerie (om) bedragen 0,5 miljard euro, ofwel 4% van de gehele
sector veiligheid en justitie. Ongeveer 73% daarvan betreft personele uitgaven. Het om is in 2015
goed voor ruim 4600 voltijd arbeidsjaren (4% van de sector veiligheid en justitie). In 2015 zijn er
140.000 kantonstrafzaken door het om behandeld (in verband met overtredingen) en 260.000
rechtbankstrafzaken (in verband met misdrijven).
 
Bron: scp (dps)

De drie taken van het openbaar ministerie zijn het opsporen van strafbare feiten, het vervol-
gen van verdachten van strafbare feiten en het zorgdragen voor de uitvoering van het vonnis
van de rechter (Judex 2017; om 2017b). Het om is een landelijke organisatie die verdeeld is
over tien arrondissementen, die overeenkomen met de tien regionale eenheden van de
politie. Hogerberoepszaken worden behandeld in vier zogeheten ressorten (vanaf 2013
vestigingen van het landelijke resortsparket). Verder bestaat er een aantal landelijke dien-
sten, elk met hun eigen functie (om 2017b). Samen met de rechtspraak vormt het om de
rechterlijke macht.
Voor het opsporen van strafbare feiten, de eerste taak, wordt samengewerkt met politie en
andere opsporingsdiensten. De eindverantwoordelijkheid voor de opsporing ligt bij officier
van justitie. Hij heeft ook het gezag over de onderzoeken van de politie.
Het om heeft drie instrumenten tot zijn beschikking om verdachten van strafbare feiten te
vervolgen, de tweede taak. Ten eerste kan het om (sinds 1 februari 2008) een groot aantal
strafbare feiten zelf afdoen door middel van een strafbeschikking zonder tussenkomst van
een rechter (om-afdoening (Staatsblad 2006; 2007a; 2007b)). Voorbeelden van straffen die
door het om mogen worden opgelegd zijn een geldboete en een taakstraf tot 180 uur. Vrij-
heidsbenemende straffen mag het om niet zelf opleggen. Ten tweede kan de Officier van
Justitie voor zaken waarvoor hij geen strafbeschikking mag uitvaardigen, kiezen voor het
aanbieden van een transactie of schikkingsvoorstel (betalen geldbedrag of taakstraf van maxi-
maal 120 uur). Het gaat om kleine vergrijpen, meestal verkeersovertredingen (volgens de
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Wet Mulder2), maar ook bijvoorbeeld rijden zonder verzekering, winkeldiefstaf of een
kleine mishandeling (zoals een enkele schop of klap). Ten derde worden strafbare feiten
waarbij een strafbeschikking of transactie niet volstaat ter beoordeling aan de rechter
voorgelegd. Wanneer het om voldoende belastend materiaal tegen een verdachte heeft,
wordt deze verdachte gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Als er onvoldoende
bewijs is, wordt een zaak door het om geseponeerd, dat wil zeggen terzijde gelegd.
Het om heeft als derde taak ervoor te zorgen dat een vonnis van de rechter wordt uitge-
voerd: dat boetes worden betaald, gevangenisstraffen worden uitgezeten en taakstraffen
goed worden uitgevoerd. In 2001 is het om gereorganiseerd, waarbij de diensten die zowel
voor het om als voor de rechtspraak werken zijn gesplitst (tk 1999/2000).

Groei in de uitgaven, maar ‘dienstverlening’ per saldo gelijk

De ‘dienstverlening’ (het gewogen aantal zaken, zie meting van de dienstverlening) van het
om verandert in de periode tussen 1998 en 2015 per saldo niet. De uitgaven en de perso-
nele inzet nemen echter sterk toe tussen 1998 en 2015 (zie figuur 1). Dit betekent dat de
uitgaven en de personele inzet per ‘verleende dienst’ de drijvende kracht vormen achter de
uitgaventoename in deze sector.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en ‘dienstverlening’ van het openbaar ministerie, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 0,19 miljard euro en in 2015 0,49 miljard euro.
In 1998 bedraagt de personele inzet 2600 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 4600 arbeidsjaren. De ‘dienst-
verlening’ is uitgedrukt in indexcijfers.

Bron: scp (dps)

1 8 5 o p e n b a a r  m i n i s t e r i e



Vrijwel de gehele periode van 1998 tot en met 2015 is er sprake van een stijging van de
uitgaven bij het om. Alleen in de jaren 2012 tot en met 2014 dalen de uitgaven. Dat komt
door een door het rijk opgelegde taakstelling om de economische crisis het hoofd te bie-
den: het om moet tussen 2013 en 2018 met 26% bezuinigen (om 2013). In 2015 blijven de
uitgaven echter onveranderd.
De personele inzet stijgt gestaag tot en met 2012, maar minder snel dan de uitgaven, om
daarna ondanks de toenemende ‘dienstverlening’ in lijn met de dalende uitgaven en
slechts licht te dalen.

‘Dienstverlening’ van het om per saldo onveranderd

Kader 2 Meting van de ‘dienstverlening’ van het om
Het om onderscheidt twee typen zaken: kantonstrafzaken en rechtbankstrafzaken. Kantonstrafza-
ken hebben betrekking op overtredingen, rechtbankstrafzaken op misdrijven. Deze twee typen
zaken worden gewogen opgeteld, omdat de werklast verschilt. De gehanteerde gewichten zijn
gebaseerd op door het om verstrekte relatieve werklasten in 2016: 0,36 voor overtredingen en
1,75 voor misdrijven. Deze rapportage hanteert vaste gewichten. De uitkomsten wijken hierdoor af
van die van het om zelf, dat schuivende gewichten gebruikt.
 
Bron: scp (dps)

In de ‘dienstverlening’ van het om nemen we alleen indicatoren op voor de vervolging van
verdachten, en niet voor de opsporingstaken en het zorgdragen voor de uitvoering van het
vonnis van de rechter. Verondersteld wordt dat deze activiteiten nauw verbonden zijn aan
de vervolgingsactiviteiten en dus eenzelfde ontwikkeling doormaken.
Verder wordt een nieuwe taak van het om, namelijk preventie bij radicalisering, niet mee-
genomen in de indicator voor de ‘dienstverlening’. Bij het opsporen van radicaliserende
personen kan het om een verdachte namelijk laten weten dat het om de verdachte in het
vizier heeft. Dat kan bij radicaliserende personen resulteren in minder misdrijven, zonder
dat er een echte zaak is die meetelt in de beschikbare gegevens.
Het aantal rechtbankstrafzaken stijgt van 1998 tot en met 2015 per saldo met 7%. Dit volgt
in de jaren tien globaal de ontwikkelingen van de geregistreerde en opgehelderde misdrij-
ven bij de politie (zie figuur 2 en Politie figuur 2).3

Het aantal kantonstrafzaken daalt echter per saldo met 36% (zie figuur 2). Per saldo daalt
het totaal aantal ongewogen zaken, maar neemt de gemiddelde zwaarte van de zaken toe.
Vanwege het veel kleinere gewicht van kantonstrafzaken in de maat voor de ‘dienst-
verlening’ wijzigt de gewogen ‘dienstverlening’ per saldo niet (zie figuur 1).
De stijging van de aantallen kantonstrafzaken in de jaren 2002, 2003 en 2004 (en tot op
zekere hoogte de stijging van het aantal rechtbankstrafzaken in 2002 en 2003; zie figuur 2)
heeft te maken met het Veiligheidsprogramma 2002 (tk 2002/2003), dat in die jaren leidt
tot een sterke instroom van vooral kantonstrafzaken, waaronder Mulder-zaken. De ont-
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wikkeling van het aantal kantonstrafzaken heeft dan ook meer te maken met de beleids-
prioriteiten en de opsporingsintensiteiten bij de politie en het om dan met een lager of
hoger werkelijk aantal overtredingen.
Sinds 1 februari 2008 mag het om veel strafzaken zelf via een strafbeschikking afdoen
(Staatsblad 2006; 2007a; 2007b). Dat leidt tot een impuls voor het aantal afgedane recht-
bankstrafzaken bij het om. Vanaf 2010 is die impuls sterker dan de dalende trend, door de
verminderde aanvoer van rechtbankstrafzaken door de politie in de vorm van ophelderin-
gen (zie figuur 2). De daling in het aantal kantonzaken na 2010 heeft waarschijnlijk te
maken met de overheveling van bepaalde zaken van het om naar het Centraal Justitieel
Incassobureau (cjib), zoals zaken rond de verzekeringsplicht voor motorvoertuigen (zie bv.
Significant 2017). Sinds 2014 worden eenvoudige misdrijven doorgestuurd naar het cjib (zie
bv. Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 2014). Al deze zaken vallen bui-
ten de hier gemeten ‘dienstverlening’ van het om, terwijl ze voorheen wel werden meege-
rekend, toen ze nog werden afgehandeld door het om.

Figuur 2
Aantal strafzaken bij het openbaar ministerie, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in
indexcijfers, 1998 = 100)a

a Het aantal strafzaken is de som van kanton- en rechtbankstrafzaken.

Bron: scp (dps)

Uitgavengroei door stijgende niet-personele uitgaven en dalende arbeidsproductiviteit

De stijging van de uitgaven (zie figuur 3 en figuur 1) ligt niet aan een toename van de
‘dienstverlening’, want die verandert per saldo niet tussen 1998 en 2015. De uitgaven per
gewogen zaak nemen dus toe. Vooral de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’
nemen sterk toe. Maar ook nemen de uitgaven flink toe doordat de arbeidsproductiviteit
afneemt. De stijging van de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’ vindt
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voornamelijk plaats in 2001 en 2002. In het reorganisatiejaar 2001 worden gezamenlijke
diensten van het om en de rechtspraak gesplitst, wat gepaard ging met tijdelijk extra per-
soneel, betaald uit het materiële budget (tk 1999/2000). De daling in 2013 heeft te maken
met de grote bezuinigingen vanaf 2013 (om 2013).
De dalende arbeidsproductiviteit (meer personeel per ‘verleende dienst’) heeft alles te
maken met een toenemende ingewikkeldheid van zaken (om 2017a). Bewust wordt geko-
zen om de georganiseerde misdaad intensiever aan te pakken. Ook een aantal activiteiten
rondom radicaliserende personen spelen een rol in de dalende productiviteit, omdat deze
niet resulteren in strafzaken.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan het openbaar ministerie, 1998-2015
(in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven zijn gebaseerd op geschatte gegevens.

Bron: scp (dps)
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Stijgende uitgaven omgebogen door bezuinigingen

Er zijn globaal drie perioden te onderscheiden, met elk een verschillende uitgavenontwik-
keling: een periode met snelle groei van de uitgaven (1998 tot en met 2002), een periode
met een relatief gematigde groei (2002 tot en met 2011), en een periode met een daling van
de uitgaven (2011 tot en met 2015). De verschillen worden vooral veroorzaakt door ver-
schillen in de ontwikkeling van de niet-personele uitgaven en de arbeidsproductiviteit. De
ontwikkeling van de ‘dienstverlening’ speelt een beperktere rol.

Uitgaven tussen 1998 en 2002 groeien sterk door meer niet-personele uitgaven
In de eerste periode, tussen 1998 en 2002, nemen de reële uitgaven snel toe door een com-
binatie van een sterke toename van de niet-personele uitgaven en meer personeel per
‘verleende dienst’. Op basis van geschatte gegevens zien we ook een daling van de arbeids-
productiviteit. De niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’ stijgen door de eerderge-
noemde reorganisatie, waarbij tijdelijk veel extra personeel wordt ingehuurd, vaak betaald
uit het materiële (niet-personele) budget (tk 1999/2000).

Uitgaven tussen 2002 en 2010 groeien door lagere arbeidsproductiviteit
De tweede periode, tussen 2002 en 2010, vertoont ook groei in de uitgaven, vooral veroor-
zaakt door een dalende arbeidsproductiviteit. Daarnaast lijken de loonkosten per uur en de
niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’ te zijn toegenomen. De dalende arbeidspro-
ductiviteit hangt samen met opsporingsactiviteiten die buiten beeld blijven omdat ze niet
uitmonden in een vervolging, zoals de aanpak van radicaliserende personen. Ook heeft de
dalende arbeidsproductiviteit te maken met de toegenomen zwaarte van strafzaken (hetzij
in het traject van opsporing, hetzij door de ingewikkeldheid in de vervolging zelf). Zo meldt
het om dat het aannemelijk is dat de behandeltijd van de gemiddelde strafzaak is toegeno-
men en dat de strafzaken bewerkelijker worden (om 2017a).

Uitgaven tussen 2011 en 2015 dalen door sterke bezuinigingstaakstelling
De derde periode, tussen 2011 en 2015, kent dalende uitgaven ondanks een lichte toename
in de ‘dienstverlening’. Doordat meer strafzaken via strafbeschikkingen worden afgedaan,
neemt het aantal zaken toe. De dalende uitgaven worden veroorzaakt door een daling van
de niet-personele uitgaven per ‘verleende dienst’, een hogere arbeidsproductiviteit (min-
der arbeidsjaren per zaak) en lagere loonkosten per uur. Oorzaak van de dalende uitgaven
per (gewogen) zaak vormt de grote bezuinigingstaakstelling die begint in 2013 (om 2013).

Noten

1 De personele uitgaven zijn niet bekend en zijn daarom geschat voor 2007 tot en met 2012. De arbeids-
jaren zijn geschat voor 2001 en 2002.

2 Mulder-zaken zijn zaken naar aanleiding van een verkeersovertreding die door het Centraal Justitieel
Incassobureau via een acceptgiro worden afgedaan.

3 Denk ook aan het tijdsverloop tussen het plegen van een delict en het afhandelen ervan door het om.
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Rechtspraak

– De uitgaven aan de rechtspraak bedragen in 2015 bijna 1,6 miljard euro (9% van de
sector veiligheid en justitie).

– De groei van de uitgaven van de rechtspraak ligt met 69% rond het gemiddelde in de
sector veiligheid en justitie (67%).

– De dienstverlening van de rechtspraak (aantal gewogen zaken) stijgt vooral door meer
kantonzaken en civiele zaken.

– De arbeidsproductiviteit bij de rechtspraak daalt: de zaken worden ingewikkelder en
behoeven meer personeel.

Kader 1 Kerncijfers rechtspraak
In 2015 komen er 1,7 miljoen zaken voor de rechter. De uitgaven van de rechtspraak bedragen in
2015 bijna 1 miljard euro, ofwel 9% van de totale uitgaven voor de gehele sector veiligheid en
justitie. Ongeveer 75% daarvan betreft personele uitgaven. De rechtspraak is in 2015 goed voor
ruim 8700 voltijd arbeidsjaren (8% van de sector veiligheid en justitie).

De rechtspraak heeft tot taak geschillen te beslechten en strafbare feiten te berechten
(Rvdr 2018). Er worden drie rechtsgebieden onderscheiden: het civiel recht, het bestuurs-
recht en het strafrecht. De civiele rechtspraak betreft gerechtelijke procedures tussen pri-
vate partijen onderling (burgers, bedrijven, organisaties), zoals familierecht en het handels-
recht. De bestuursrechtspraak betreft beroepszaken tegen besluiten van bestuursorganen,
zoals tegen een belastingaanslag. De strafrechtspraak betreft zaken die zijn aangeleverd
door het om voor de berechting van strafbare feiten (zie Openbaar Ministerie).
Bij rechtbanken worden zaken in eerste instantie (‘in eerste aanleg’) berecht. Dat kunnen
zaken zijn op het gebied van het civiel recht (waaronder familierecht en handelsrecht),
strafrecht en het bestuursrecht (waaronder het vreemdelingenrecht). Een aparte categorie
bij rechtbanken vormen de kantonrechtszaken: een wettelijk omschreven groep zaken,
zoals handelszaken met een financieel belang onder de 25.000 euro, arbeidszaken, huur-
zaken en overtredingszaken, en zaken over bewindvoering over meerderjarigen.
Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank kan in hoger beroep gaan. Dan
komt men meestal bij een gerechtshof. Voor bestuursrechtelijke zaken (anders dan belas-
tingzaken) komt men bij een ander College of Raad.
Eventueel kan een partij die van mening is dat het recht onjuist is toegepast daarna in cas-
satie gaan bij de Hoge Raad. Deze kan besluiten dat een zaak heropend moet worden of
opnieuw gevoerd moet worden.
De cijfers die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, betreffen de rechtbanken, de
gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfs-
leven. De Hoge Raad en de Raad van State blijven buiten beschouwing, omdat deze relatief
klein zijn en bovendien de gegevensvoorziening beperkt is.
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De rechtbanken, die op vrijwel alle rechtsgebieden de zaken in eerste aanleg behandelen,
nemen het grootste deel van de uitgaven voor hun rekening. In 2015 betreft 83% van de
totale uitgaven de rechtbanken, 14% de gerechtshoven en 3% de Centrale Raad van Beroep
en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
De uitgaven van de rechtspraak worden gefinancierd uit de algemene middelen van de
rijksoverheid. Voor de meeste civiel- en bestuursrechtelijke zaken moeten partijen die een
beroep doen op de rechter griffierechten betalen. Deze gaan naar de schatkist: ongeveer
20% van de totale uitgaven voor de rechtspraak (Croes et al. 2017; tk 2016/2017: 47).

Uitgaven aan rechtspraak groeien sneller dan de ‘dienstverlening’

De reële uitgaven aan de rechtspraak stijgen tussen 1998 en 2015 met 70%. De inzet van
personeel en de ‘dienstverlening’ (het gewogen aantal afgehandelde zaken, zie meting van
de dienstverlening) nemen (veel) minder snel toe: met respectievelijk 48% en 31% (zie
figuur 1). De uitgaven per ‘verleende dienst’1 nemen dus toe, en wel met bijna 30%.
Voor de groei in de ‘dienstverlening’ zijn geen eenduidige oorzaken te noemen. In de eerste
periode speelt de toegenomen geregistreerde criminaliteit een rol, mogelijk ook de verrui-
ming van de anticumulatieregeling2 voor de rechtsbijstand in 2000, de gestage toename
van bijvoorbeeld bewind meerderjarigen (cbs 2012; Rvdr 2017) en de economische ontwik-
keling. Doordat tal van factoren vooral na 2004 een dempende werking op de ‘dienst-
verlening’ hebben, is de groei na 2004 minder groot, behalve in de jaren 2009 tot en met
2011, toen de economische ontwikkeling het aantal rechtszaken weer deed stijgen (zie ver-
der de beschrijving van de ‘dienstverlening').
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en ‘dienstverlening’ van de rechtspraak, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 0,57 miljard euro en in 2015 0,98 miljard euro.
In 1998 bedraagt de personele inzet 5900 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 8700 arbeidsjaren. De ‘dienst-
verlening’ nam toe met 26% in de periode 1998 tot en met 2015.

Bron: scp (dps)

Groei ‘dienstverlening’ vooral door groei van kantonzaken

Kader 2 Meting van de ‘dienstverlening’ van de rechtspraak
We meten de ‘dienstverlening’ van rechtbanken en gerechtshoven afzonderlijk, onderscheiden
naar tientallen typen zaken, elk met een eigen gewicht. In dit hoofdstuk voegen we de zaken bij de
rechtbanken samen tot vier soorten zaken: kantonzaken, civiele zaken, strafzaken en bestuursza-
ken. Bij de gerechtshoven en andere beroepsinstanties worden ze samengevoegd tot één soort.
Kantonzaken betreffen ook civiele, straf- of bestuurszaken, maar deze zijn lichter dan de gewone
rechtbankzaken en worden niet apart gepresenteerd. Alle onderscheiden zaken kennen een ver-
schillende werklast, die de Raad voor de rechtspraak nu hanteert als gewichten om de middelen te
verdelen. Deze gewichten worden elke drie jaar bijgesteld. Dezelfde gewichten worden hier
gehanteerd voor het berekenen van de ‘dienstverlening’. In tegenstelling tot bij de andere voor-
zieningen hanteren we in dit hoofdstuk deze schuivende gewichten, in overeenstemming met de
definities die de Raad voor de rechtspraak gebruikt.

De ‘dienstverlening’ (een gewogen som van verschillende typen zaken, zie meting van de
dienstverlening) is in 2011 het grootst. Dan ligt de ‘dienstverlening’ 41% hoger dan in 1998,
waarna deze tot en met 2015 geleidelijk daalt tot een niveau dat nog altijd 31% hoger ligt

1 9 3 r e c h t s p r a a k



dan in 1998. De toename in de ‘dienstverlening’ doet zich vooral voor in de jaren 2001 tot
en met 2004 en 2009 tot en met 2011 (zie figuur 1). In de andere jaren daalt de ‘dienst-
verlening’ of is de stijging relatief gering.
Stijgingen doen zich voor bij de rechtsgebieden kanton (64%) en civiel (28%). Dalingen tre-
den op bij de rechtsgebieden straf (14%) en bestuur (9%). Het aantal zaken in hoger beroep
bij de gerechtshoven daalt ook (2%, zie figuur 2).
Door de veelheid van gelijktijdig optredende wijzigingen in stelsels, wetten, regelingen en
prioriteiten en door voortdurend veranderende economische en internationale omstandig-
heden is niet goed na te gaan wat in welk jaar effect heeft gehad, laat staan hoeveel. Toch
doen we een poging om enkele belangrijke ontwikkelingen in de totale ‘dienstverlening’ te
duiden (zie figuur 1).

Kantonzaken
De toename van het aantal kantonzaken in de jaren 2002 tot en met 2004 en in de jaren
2009 tot en met 2010 (zie figuur 2) kan voor een groot deel verklaard worden door de con-
junctuur. Tijdens een recessie zijn er meer schuldsaneringen, faillissementszaken, arbeids-
zaken en incassovorderingen (Blank en Van Heezik 2017).3

Een andere oorzaak van de toename van het aantal kantonzaken in deels dezelfde periode
(2002 tot en met 2006) is de sterke instroom van lichte strafzaken (voor overtredingen),
waaronder Mulder-zaken. Deze verhoogde instroom was het gevolg van het Veiligheids-
programma 2002 (tk 2002/2003).
Er is sprake van een voortdurende sterke stijging van het aantal familiezaken (waaronder
de eerde genoemde bewindszaken) bij het rechtsgebied kanton. Dit aantal zaken is al aan
het begin van de onderzoeksperiode groot.
Voor de ontwikkeling van het aantal kantonzaken zijn ook de verschuivingen van de grens
in competenties tussen de rechtsgebieden kanton en civiel bij familiezaken in 2007 en 2011
en bij handelszaken in 1999 en 2011 van belang (Staatsblad 1998a; Staatsblad 1998b; Croes
et al. 2017).
Een andere factor die over de periode 1998 tot en met 2015 een rol speelt, is het systeem
van rechtsbijstandregelingen dat voortdurend verandert. Meestal betekent dat hogere
eigen bijdragen: voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verhogingen van het griffierecht en
ingrepen in de anticumulatieregeling (Combrink-Kuiters en Jungmann 2004; Combrink-
Kuiters et al. 2011; Van Gammeren-Zoeteweij (2017); Staatsblad 2013; tk 2009/2010). Naar
verwachting leiden hogere eigen bijdragen tot een vermindering van het aantal zaken,
zoals Van Tulder en Janssen (1988), Van der Torre (2005) en Croes et al. (2017) rapporteren.
Deze veranderingen zijn bij de kantonzaken niet altijd zichtbaar in de figuren.

Civiele zaken
Ook bij het rechtsgebied civiel kan de toename van het aantal civiele zaken in de jaren 2002
tot en met 2004 en in de jaren 2009 tot en met 2011 (zie figuur 2) worden verklaard uit de
conjuncturele ontwikkelingen.
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Sinds 2011 worden sommige familiezaken (voogdijzaken) van het rechtsgebied kanton
voortaan afgedaan in het rechtsgebied civiel (Rvdr 2012), waar ze een intensievere behan-
deling krijgen dan in het rechtsgebied kanton. Dit verklaart de stijging van het aantal civiele
zaken in 2011 (en een klein deel van de daling bij de kantonzaken). In de totale ‘dienst-
verlening’ heeft dit een verhogend effect, omdat de gewichten van civiele zaken hoger zijn
dan van kantonzaken.
Een factor die vanaf 2010 een rem op de groei van het aantal civiele zaken heeft gezet, is de
introductie van een ander regime voor wanbetalers bij zorgverzekeringen in 2009 (Staats-
blad 2009).4 Dit is in 2010 en 2011 nog niet zichtbaar in figuur 2.
Een bescheiden verklaring voor de afname van het aantal zaken bij civiel recht vanaf 2012 is
mediation. Vanaf omstreeks de eeuwwisseling is mediation steeds meer in zwang geraakt,
eerst alleen via een pilot (Combrink-Kuiters en Niemeijer 2003 en Pel 2003), vanaf april
2015 formeel. Mediation wordt vooral ingezet bij personenrecht en familierecht (dat onder
het civiel recht valt). Ten opzichte van het totaal aantal zaken blijft mediation wel een
bescheiden rol spelen.5

Een andere verklaring voor de afname van civiele zaken in 2012 is de eerdergenoemde ver-
ruiming per 1 juli 2011 van de bevoegdheden van civiel recht om zaken te mogen behande-
len (Staatsblad 2011a; 2011b).
Verder spelen ook bij civiele zaken de diverse verhogingen van de eigen bijdragen een rol.
Het per saldo dalende aantal civiele zaken, vooral handelszaken, kan mede hierdoor ver-
klaard worden6 (zie Croes et al. 2017 en figuur 2).

Strafzaken
De wisselende intensiteiten en prioriteiten van politie en openbaar ministerie bij de opspo-
ring en de strafrechtelijke handhaving leveren fluctuerende aantallen strafzaken bij de
rechtbanken op (zie Politie en Openbaar ministerie). Zo kan de stijging van het aantal afge-
handelde strafzaken in 2003 bij het rechtsgebied straf worden verklaard uit de implemen-
tatie van het Veiligheidsprogramma 2002 (tk 2002/2003) (zie Politie). De dalende trend na
2004 (zie figuur 2) wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de vanaf 2003 dalende cri-
minaliteit (zie hoofdstuk D2).
Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie veel strafzaken zelf via strafbeschikkin-
gen afdoen (zie de achtergronden bij de ontwikkelingen, Staatsblad 2006; Staatsblad
2007). Omdat veel van deze zaken voorheen via een transactieaanbod werden afgedaan, is
het niet duidelijk hoeveel invloed deze extra bevoegdheid van het om heeft gehad op het
aantal strafzaken bij de rechtbanken.

Bestuurszaken
Aan het begin van deze eeuw nam het aantal bestuurszaken toe door meer vreemdelin-
genzaken, vooral in verband met asielaanvragen. Ook de conjunctuur speelt een rol bij
bestuurszaken (Leertouwer et al. 2005). Sinds 2005 gaan belastingzaken in eerste aanleg
niet meer naar de gerechtshoven, maar naar de rechtbanken, wat de daling van gerechts-
hofzaken in de jaren 2005 en 2006 verklaart.
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Figuur 2
Ontwikkelingen in de ‘dienstverlening’ van de rechtbanken en gerechtshoven, 2002-2015 (links in absolute
aantallen × 1000 en rechts in indexcijfers, 2002 = 100)a, b

a Bij rechtbanken exclusief akten en verklaringen.
b Cijfers slechts beschikbaar vanaf 2002, omdat de Raad voor de rechtspraak, die de cijfers heeft gele-

verd, geen aparte cijfers voor de gerechten voorhanden heeft uit de periode vóór 2002.

Bron: interne gegevens Raad voor de rechtspraak

Uitgavengroei vooral door stijgende ‘dienstverlening’

In de eerste jaren van de analyseperiode is de financiering van de rechtspraak steeds ster-
ker gerelateerd aan het aantal behandelde zaken. Na de eeuwwisseling is men geleidelijk
overgestapt naar financiering op basis van het verwachte aantal te behandelen zaken.
Sinds 2005 is de financiering zelfs grotendeels gebaseerd op productieafspraken en een
overeengekomen prijs voor de behandeling van zaken per ‘productgroep’. Afwijkingen ten
opzichte van de productieafspraken worden daarbij deels verrekend. Door deze verande-
ringen in de financiering is er een steeds sterkere relatie ontstaan tussen de ‘dienst-
verlening’ en de uitgaven.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de rechtspraak, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Van de totale uitgavenstijging van ongeveer 70% over de periode 1998 tot en met 2015 zijn
35 procentpunten het gevolg van een hogere deelname. De deelname (het gewogen aantal
zaken per hoofd van de bevolking) neemt toe, doordat het aantal zaken sneller stijgt dan
de bevolkingsomvang (zie de beschrijving van de dienstverlening). De ‘dienstverlening’
neemt iets af door demografische ontwikkelingen. Zo neemt het aantal mensen relatief af
in de leeftijdsklasse 12 tot en met 65 jaar, de groep die het meest gebruikmaakt van de
rechterlijke diensten.
De uitgaven per gewogen zaak nemen tussen 1998 en 2015 dus toe (zie figuur 3, zie ook de
snellere groei van de uitgaven dan van de ‘dienstverlening’ in figuur 1). De niet-personele
uitgaven per ‘verleende dienst’ zorgen voor een uitgavenstijging van 11%, vooral in de
periode 1999 tot en met 2001, om daarna weer even iets af te nemen. Dit heeft te maken
met de reorganisatie van de rechtspraak, waarbij veel extra personeel werd bekostigd uit
de materiële (niet-personele) middelen (tk 1999/2000).
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De personele uitgaven per zaak nemen slechts licht toe in de periode 1998 tot en met 2015,
door iets meer personeel per ‘verleende dienst’ en licht stijgende loonkosten per uur
(vooral incidentele loonkosten). De dalende arbeidsproductiviteit (meer inzet van perso-
neel per ‘verleende dienst’) leidt tot licht stijgende uitgaven.

Uitgavengroei rechtspraak stabiliseert

De ontwikkelingen in de uitgaven verschillen per periode (zie figuur 3). Er zijn vier perioden
te onderscheiden: een relatief snelle groei van de uitgaven in 1998 tot en met 2004, een vrij
gematigde groei tussen 2004 en 2008, wederom een snelle groei in de jaren 2008 tot en
met 2010 en een periode zonder groei (2010 tot en met 2015). De verschillen worden vooral
veroorzaakt door een combinatie van verschillen in de ontwikkeling van de niet-personele
uitgaven en van de ‘dienstverlening’. De demografische component (omvang en leeftijds-
opbouw) heeft nauwelijks invloed op de uitgaven.

Uitgaven tussen 1998 en 2004 groeien sterk door meer ‘dienstverlening’
In de eerste periode, 1998 tot en met 2004, nemen de reële uitgaven vrij snel toe. Zo neemt
de ‘dienstverlening’ vanaf 2002 toe door een hogere deelname (‘dienstverlening’ per hoofd
van de bevolking). Het aantal zaken neemt op vele fronten toe (zie de beschrijving van de
‘dienstverlening’). Bij de rechtbanken (83% van de uitgaven in 2015) neemt het aantal van
alle typen zaken toe. Het aantal kantonzaken neemt vooral toe door de groei van het aan-
tal overtredingszaken, waaronder Mulder-zaken. De uitgaven per (gewogen) zaak nemen
ook toe, vooral de niet-personele uitgaven, vanwege de reorganisatie (inhuur personeel uit
de niet-personele uitgaven).

Uitgaven tussen 2004 en 2008 groeien licht door lagere arbeidsproductiviteit
In de tweede periode, tussen 2004 en 2008, zijn de uitgaven vrij stabiel. Tegenover de licht
afnemende ‘dienstverlening’ staan stijgende uitgaven per ‘verleende dienst’: de personele
uitgaven daalden niet mee met de ‘dienstverlening’. Dat komt doordat de personeels-
sterkte (zeker de voor het leven benoemde rechters) niet zo snel kan worden aangepast
aan het dalende aantal zaken. Datzelfde resultaat werd ook gevonden door Van der Torre
et al. (2007).

Uitgaven tussen 2008 en 2010 groeien sterker door meer ‘dienstverlening’ en personele
uitgaven
De derde periode, 2008 tot en met 2010, vertoont weer een relatief grote groei in de uitga-
ven, veroorzaakt door een toenemende ‘dienstverlening’ en stijgende uitgaven per gewo-
gen zaak. Die laatste stijging komt door hogere loonkosten per uur, zowel hogere cao-
lonen (geleidelijke invoering dertiende maand) als hogere incidentele loonkosten. De stij-
gende loonkosten per uur worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door minder perso-
neel per ‘verleende dienst’ en lagere niet-personele uitgaven per zaak.
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De groei van de ‘dienstverlening’ kent diverse oorzaken die niet allemaal in dezelfde rich-
ting wijzen (zie de beschrijving van de ‘dienstverlening’). We noemen hier het veiligheids-
beleid, de verminderde criminaliteit, de economische ontwikkelingen en mogelijk een ver-
minderde toevoer van strafzaken door de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om
zaken af te doen via strafbeschikkingen.

Uitgaven tussen 2010 en 2015 blijven min of meer stabiel
In de laatste periode, 2010 tot en met 2015, nemen de uitgaven per saldo een klein beetje
af. De afnemende ‘dienstverlening’ komt voort uit dalingen bij alle rechtsgebieden van de
rechtbanken. Bij deze daling speelt de verhoging van griffierechten per 1 november 2010
(zie de beschrijving van de ‘dienstverlening’) vermoedelijk een rol. De ‘dienstverlening’
neemt af door een dalend deelnamepercentage. De uitgaven per ‘verleende dienst’ nemen
iets toe door hogere gemiddelde loonkosten en een lagere arbeidsproductiviteit. Dit laat-
ste wordt mogelijk verklaard door een vertraagde aanpassing van de personele inzet aan
het dalende aantal zaken (zoals ook in 2004 tot en met 2008).

Noten

1 ‘Verleende diensten’ zijn hier gewogen zaken. Een gemiddelde gewogen zaak is niet elk jaar gelijk,
omdat de gewichten schuiven.

2 Regeling die rechtzoekenden soms recht geeft op korting op de eigen bijdrage voor gesubsidieerde
rechtsbijstand.

3 Hoewel er bij hoogconjunctuur meer contracten worden gesloten en ook dát tot conflicten en dus extra
civiele zaken kan leiden, lijkt de invloed van laagconjunctuur op het aantal zaken sterker.

4 Het sturen van een deurwaarder naar een wanbetaler is vervangen door een alerter debiteurenbeleid
gecombineerd met een fonds dat is gecreëerd door de zorgverzekeraars voor mensen die echt niet kun-
nen betalen, waardoor er uiteindelijk minder civiele zaken voor de rechtbank komen.

5 Bij de gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt 11% van de personen met een toevoeging voor civiel recht
een toevoeging voor mediation.

6 De gemiddelde griffierechttarieven bij handelszaken in eerste aanleg stegen (gecorrigeerd voor inflatie)
tussen 2009 en 2012 met 43% (Croes et al. 2017).
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Penitentiaire inrichtingen

– De uitgaven aan de penitentiaire inrichtingen bedragen in 2015 2,2 miljard euro (22%
van de sector veiligheid en justitie).

– De uitgaven groeien tussen 1998 en 2015 met 47%. Dit is minder dan gemiddeld in de
sector veiligheid en justitie (67%).

– Het aantal gedetineerden neemt af: de ‘dienstverlening’ daalt.
– Het aantal cellen neemt minder snel af dan het aantal gedetineerden. Hierdoor nemen

de niet-personele uitgaven per gedetineerde toe.

Kader 1 Kerncijfers penitentiaire inrichtingen1

De uitgaven aan de penitentiaire inrichtingen bedragen dan ruim 2,2 miljard euro, ofwel 20% van
de totale uitgaven voor de gehele sector veiligheid en justitie. Ongeveer 46% daarvan betreft per-
sonele uitgaven. De penitentiaire inrichtingen zijn in 2015 goed voor ruim 9400 banen (8% van de
voltijdsbanen in de sector veiligheid en justitie). Op 30 september 2015 is het aantal gedetineerden
ruim 9100.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (dji) voert vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maat-
regelen uit die door de rechter zijn opgelegd, verzorgt de gedetineerden en werkt met hen
aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij (dji 2018).
De insluiting van gedetineerden vindt plaats in verschillende soorten penitentiaire inrich-
tingen, ofwel ‘rijksinrichtingen voor het ondergaan van een vrijheidsstraf’. Daartoe reke-
nen we huizen van bewaring (voor personen in voorlopige hechtenis, met een korte straf,
in vreemdelingenbewaring of personen die wachten op een plaats in een gevangenis),
gevangenissen (voor veroordeelden met een straf langer dan drie maanden) en enkele
inrichtingen voor speciale groepen, zoals gedetineerden in het Penitentiair Psychiatrisch
Centrum, en enkele voorzieningen, zoals elektronische detentie. Hierbij volgen we de defi-
nitie van het cbs (cbs 2018).

Uitgaven groeien, aantal gedetineerden neemt af2

De reële uitgaven aan de penitentiaire inrichtingen stijgen tussen 1998 en 2015 per saldo
met 47%. De inzet van personeel en de ‘dienstverlening’ (aantal gedetineerden) dalen per
saldo daarentegen met respectievelijk 23% en 22% (zie figuur 1). De uitgaven per gedeti-
neerde nemen dus fors toe, namelijk met 89%.
De groei in de uitgaven vindt vooral plaats in de perioden 1998 tot en met 2002 en 2005 tot
en met 2008; na 2008 vindt een daling plaats. Het aantal gedetineerden stijgt met bijna
50% in de periode 2000 tot en met 2005 en daalt daarna weer tot onder het niveau van
1998. Het aantal gedetineerden is een direct uitvloeisel van het aantal door de rechter
opgelegde vrijheidsstraffen en de daarbij horende strafmaat (verblijfsduur).
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 1,49 miljard euro en in 2015 2,21 miljard euro.
In 1998 bedraagt de personele inzet 12.100 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 9400 arbeidsjaren. Het aantal
gedetineerden neemt per saldo af van 11.800 in 1998 naar 9100 in 2015.

Bron: scp (dps)

Daling gedetineerden door minder criminaliteit en lagere strafduur

Kader 2 Meting van de ‘dienstverlening’ van penitentiaire inrichtingen
In dit rapport gaan we uit van het aantal gedetineerden op peildatum 30 september per jaar als
maat voor de ‘dienstverlening’ van penitentiaire inrichtingen. Hierbij houden we impliciet reke-
ning met de duur van de straffen: als er veel langgestraften in de inrichtingen verblijven, ligt het
aantal gedetineerden op de peildatum ook hoger.

Het aantal gedetineerden groeit tot 2005 met 50%, maar ligt in 2015 lager dan in 1998 door
een grote afname in de perioden daarna (zie figuur 1). In 2015 is het aantal gedetineerden
afgenomen tot 22% onder het niveau van 1998. Deze ontwikkelingen worden veroorzaakt
door veranderingen in het aantal veroordelingen in verband met stijgende en dalende cri-
minaliteit (zie Politie, Openbaar ministerie en Rechtspraak) en door veranderingen in de
strafmaat. Het aantal door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen is in 1998 een kleine
25.000, bereikt vervolgens een hoogtepunt van krap 38.000 in 2003 en daalt vervolgens
weer tot ongeveer 24.500 in 2015 (per saldo een daling van 2%) (cbs 2017). Ook de gemid-
delde strafduur van door de rechter uitgesproken straffen stijgt eerst van ongeveer
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zesenhalve maand naar bijna zeven maanden in 2004 en daalt daarna tot circa vierenhalve
maand in 2015. Dat komt doordat het aantal kortgestraften veel sterker stijgt dan het aan-
tal langgestraften (cbs 2017). Misschien is dit een gevolg van het oppakken van de zoge-
noemde ‘bolletjesslikkers’. Mogelijk heeft de zeer snelle groei van het aantal gedetineer-
den in 2004 te maken met het Veiligheidsprogramma 2002 (tk 2002/2003), waarbij de
strafrechtelijke keten werd gestimuleerd om extra prestaties te leveren bij het bestrijden
van de criminaliteit. Ook de 100%-controles bij Schiphol kunnen hieraan hebben bij-
gedragen. Natuurlijk heeft de lengte van de straf ook gevolgen voor de uitgaven die dat
met zich meebrengt; een kortere straf komt tot uiting in een lager aantal gedetineerden op
de peildatum.

Uitgaven nemen toe door stijgend aantal cellen

De daling van het aantal gedetineerden tussen 1998 en 2015 (zie figuur 2) is slechts voor
een klein deel te verklaren door demografische ontwikkelingen. Vooral relatief jonge man-
nen (18-45 jaar) zitten relatief vaak in een penitentiaire inrichting (cbs 2016), en deze groep
neemt in de bevolking iets in omvang af. Het aantal gedetineerden neemt vooral af door-
dat er per leeftijdsgroep minder gedetineerden zijn (afnemende deelname): er is minder
geregistreerde criminaliteit (zie Politie), vrijheidsstraffen worden minder vaak opgelegd en
de straffen duren gemiddeld minder lang (cbs 2017, scp-bewerking).
De uitgaven per gedetineerde nemen per saldo toe met 89% (zie figuur 2, zie ook de snelle
groei van uitgaven en de afname van de ‘dienstverlening’ in figuur 1). Vooral de niet-perso-
nele uitgaven per gedetineerde stijgen sterk, waardoor de uitgaven met 76% toenemen.
Dit vindt plaats vanaf 2007. Als aan het begin van deze eeuw een eind komt aan de stijging
van de criminaliteit en de daarmee gepaard gaande aantallen opgelegde gevangenisstraf-
fen (zie Politie en cbs 2017) blijkt de capaciteit van de inrichtingen te groot: er komen cellen
leeg te staan. De afbouw van de capaciteit begint pas later (tk 2012/2013). Samen met het
dalende aantal gedetineerden leidt dat tot de sterk stijgende niet-personele uitgaven per
gedetineerde. De stijging van de loonkosten per uur draagt ook bij aan de uitgavenstijging.
Daarbij speelt mee dat er door inkrimping weinig instroom van personeel is geweest, waar-
door het aandeel van personeelsleden dat lang in dienst is toeneemt, en daardoor steeds
meer mensen aan het maximum van hun salarisschaal zitten (tk 2014/2015).
De arbeidsproductiviteit is per saldo nauwelijks veranderd (groei van 1%): de personele
inzet per gedetineerde is stabiel. Na de lichte verbetering van de arbeidsproductiviteit
(minder personeel per gedetineerde, lagere uitgaven) in de periode van een toenemend
aantal gedetineerden tussen 1998 en 2004, is er een lichte daling daarvan (meer personeel
per gedetineerde, hogere uitgaven) in de periode van een afnemend aantal gedetineerden
(2004 tot en met 2015). Dat is verklaarbaar als men bedenkt dat personeelsbestanden zich
vertraagd aanpassen aan capaciteitsveranderingen.
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Figuur 2
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan penitentiaire inrichtingen, 1998-2015 (in procen-
ten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Snelle groei uitgaven slaat om naar krimp

De ontwikkelingen in de uitgaven zijn globaal te onderscheiden in vier perioden: een
periode met snelle groei van de uitgaven (1998 tot en met 2002), een periode met gema-
tigde groei (2002 tot en met 2005), weer een periode met snelle groei (2005 tot en met
2008) en een periode met krimp (2008 tot en met 2015). De verschillen worden vooral ver-
oorzaakt door verschillen in de ontwikkeling van de niet-personele uitgaven per gedeti-
neerde en van het aantal gedetineerden.

Uitgaven tussen 1998 en 2002 groeien door stijgende deelname en niet-personele uitgaven
In de eerste periode, tussen 1998 en 2002, nemen de reële uitgaven relatief snel toe. Het
aantal gedetineerden neemt toe door een stijgende deelname (meer gedetineerden per
hoofd van de bevolking, zie beschrijving van de ‘dienstverlening’). Ook de uitgaven per
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gedetineerde nemen toe; niet alleen de niet-personele uitgaven, maar ook de loonkosten
per uur. De cao-lonen van de civiele overheid die hier als maatstaf zijn gebruikt stijgen,
maar ook de incidentele loonkosten nemen toe. Dit heeft deels te maken met de
genoemde lagere instroom van personeel, waardoor het personeel meer ervaren en duur-
der is. Door de bouw van meer cellen stijgen de niet-personele uitgaven per gedetineerde.

Uitgaven tussen 2002 en 2005 stabiel door hogere arbeidsproductiviteit
De tweede periode, tussen 2002 en 2005, vertoont nauwelijks groei. In deze periode neemt
het aantal gedetineerden weliswaar flink toe door vooral een hogere deelname, maar de
uitgaven per gedetineerde nemen fors af. Er wordt minder personeel per gedetineerde
ingezet (hogere arbeidsproductiviteit). De toename van het aantal gedetineerden leidde
kennelijk niet direct tot een aanpassing van de personeelssterkte. Daarnaast stijgen de
loonkosten per uur, vooral de incidentele loonkosten door de eerdergenoemde vergrijzing
van het personeel. De niet-personele uitgaven per gedetineerde dalen echter in deze
periode.

Uitgaven tussen 2005 en 20008 groeien weer sterk door hogere niet-personele uitgaven
In de derde periode, tussen 2005 en 2008, nemen de uitgaven weer flink toe. De oorzaak
ligt bij de sterk stijgende niet-personele uitgaven per gedetineerde, die niet volledig wor-
den gecompenseerd door het dalend aantal gedetineerden. Lege cellen met de daarbij
horende kosten zijn een oorzaak van de stijgende niet-personele uitgaven per gedeti-
neerde (zie figuur 2). Voorts stijgt de inzet van personeel per gedetineerde (arbeidsproduc-
tiviteit), het spiegelbeeld van de ontwikkeling in de vorige periode: de afname van het aan-
tal gedetineerden leidt niet direct tot een aanpassing van het personeel.

Uitgaven tussen 2008 en 2015 dalen licht door minder gedetineerden
De vierde periode, tussen 2010 en 2015, kenmerkt zich door dalende reële uitgaven. Het
aantal gedetineerden neemt verder af door vooral een dalende deelname, terwijl de uitga-
ven per gedetineerde nog steeds toenemen door hogere niet-personele uitgaven per gede-
tineerde en meer personeel per gedetineerde (lagere arbeidsproductiviteit). Deels zal dit te
maken hebben met de modernisering van het gevangeniswezen die in 2009 is ingezet (tk
2008/2009). Hierbij is er meer aandacht voor arbeid en een succesvolle terugkeer in de
samenleving, wat extra inzet van middelen (personeel en niet-personeel) met zich mee-
brengt.
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Noten

1 Bij de uitgaven wordt wel rekening gehouden met de forensische zorg (tbs-klinieken); bij personele
inzet en dienstverlening kan daarmee geen rekening worden gehouden. De impliciete aanname is dan
dat de uitgaven van de tbs-klinieken op dezelfde wijze groeien als de overige uitgaven. Hiermee moet
bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden.

2 ‘Dienstverlening’ is bij penitentiaire inrichtingen een wat vreemde term die we hanteren in overeen-
stemming met de andere sectoren in deze publicatie. In andere rapporten wordt ook wel gesproken
over ‘productie’.
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Brandweer

– De uitgaven van de brandweer bedragen in 2015 1,6 miljard euro (15% van de sector
veiligheid en justitie).

– De uitgaven groeien tussen 1998 en 2015 met 100%. Dat is sneller dan gemiddeld in de
sector veiligheid en justitie (67%).

– De dienstverlening van de brandweer (aantal alarmeringen) is stabiel.
– De loonkosten per uur nemen bij de brandweer toe doordat brandweerlieden in 2006

minder uren zijn gaan werken voor hetzelfde loon.

Kader 1 Kerncijfers brandweer
De uitgaven voor de brandweer bedragen in 2015 ruim 1,6 miljard euro, ofwel 15% van de totale
uitgaven voor de gehele sector veiligheid en justitie. Ongeveer 55% daarvan betreft personele uit-
gaven. De brandweer is in 2015 goed voor ruim 28.000 voltijd arbeidsjaren (25% van het personeel
in de sector veiligheid en justitie). Het aantal alarmeringen bedroeg in 2015 152.000.

In Nederland zijn er 25 veiligheidsregio’s met elk een eigen brandweerkorps (Brandweer
2018a; nctv 2018). Sinds 1 januari 2014 is de brandweer in alle veiligheidsregio’s volledig
geregionaliseerd en bestaan er geen gemeentelijke korpsen meer (Staatsblad 2012). De
bedrijfsbrandweer laten we in dit onderzoek buiten beschouwing.
De taken van de brandweer bestaan niet alleen uit branden blussen en hulp verlenen, zoals
beknelde personen bevrijden en kelders leegpompen bij wateroverlast (Brandweer 2018b).
De brandweer heeft ook een preventietaak. Daartoe voert zij tal van controlerende werk-
zaamheden uit. Sinds 2010 is meer nadruk komen te liggen op preventie (ioov 2010). Voor
het uitvoeren van de brandweertaken wordt zowel beroepspersoneel ingezet als vrijwillig
personeel (in 2015 meer dan twee derde van het totale personeel). De brandweer wordt
hoofdzakelijk gefinancierd door gemeenten, die via het gemeentefonds van het rijk geld
ontvangen voor hun brandweertaak.1

Uitgaven groeien veel sneller dan de ‘dienstverlening’

De reële uitgaven aan de brandweer verdubbelen tussen 1998 en 2015.2 De ontwikkeling
van het personeel blijft daar ver bij achter en daalt zelfs met ongeveer 8% (zie figuur 1).3

Deze daling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal vrijwilligers met ongeveer
14%. Het aantal beroepsbrandweerlieden neemt in deze periode wel (licht) toe (met onge-
veer 6% (cbs 2015; 2017)). De ‘dienstverlening’ van de brandweer wordt gemeten door het
aantal alarmeringen, zowel van branden als voor hulpverleningen. Preventie kan niet wor-
den meegenomen in de ‘dienstverlening’, omdat indicatoren hiervoor over de periode
1998 tot en met 2015 niet beschikbaar zijn op landelijk niveau. Net als bij de politie is hier
sprake van een veiligheidsparadox. Naarmate de preventie succesvoller is, neemt de
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(gemeten) ‘dienstverlening’ af. Dat is verklaarbaar, omdat het vooral de ‘paraatheid’ van de
brandweer is die de kosten veroorzaakt. Ook als er geen alarmeringen zijn, worden er kos-
ten gemaakt, zeker bij korpsen met beroepspersoneel. Afnemende ‘dienstverlening’ gaat
dus niet altijd samen met dalende kosten. Dit heeft invloed op de conclusies over de pres-
taties van de brandweer.
De ‘dienstverlening’ van de brandweer schommelt, maar komt in 2015 nauwelijks hoger uit
dan in 1998 (2%). Over de hele periode zijn de reële uitgaven duidelijk veel sneller gestegen
dan de personeelsinzet en de ‘dienstverlening’.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en ‘dienstverlening’ van de brandweer, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 0,8 miljard euro en in 2015 1,6 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet 30.300 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 28.000 arbeidsjaren. De ‘dienst-
verlening’ in aantallen alarmeringen steeg licht van 150.000 in 1998 naar 152.000 in 2015.

Bron: scp (dps)

‘Dienstverlening’ per saldo stabiel

Kader 2 Meting van de ‘dienstverlening’ van de brandweer
De brandweer heeft twee taken: preventie (voorschriften handhaven, adviezen geven, controles
uitvoeren) en repressie (branden blussen en hulp verlenen). Voor de eerste taak zijn geen
geschikte kwantitatieve indicatoren voorhanden, voor de tweede wel: het aantal alarmeringen. De
twee soorten alarmeringen worden ongewogen bij elkaar opgeteld. Niet bij alle alarmeringen
moet de brandweer daadwerkelijk een brand blussen of hulp verlenen; soms is er loos alarm.
Omdat de brandweer dan toch uitrukt en werk verricht, worden wel alle alarmeringen meegeteld.
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Het totaal aantal alarmeringen verandert per saldo over de periode 1998 tot en met 2015
nauwelijks. Het aantal alarmeringen voor hulpverlening neemt met wat pieken en dalen
tussen 1998 en 2015 per saldo toe met 23%, terwijl het aantal alarmeringen voor brand in
die periode per saldo afneemt met 11% (zie figuur 2). De brandalarmeringen laten echter
tot en met 2006 een stijging zien van totaal 32%, om daarna tot en met 2011 min of meer
te stabiliseren en ten slotte te dalen met 40%. Die daling volgt op het in 2010 ingezette
beleid voor extra preventie (ioov 2010).

Figuur 2
Ontwikkelingen in de (ongewogen) ‘dienstverlening’ bij de brandweer, naar soort alarmering, 1998-2015
(links in absolute aantallen × 1000 en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: cbs (2018)

Stijging van zowel personele als niet-personele uitgaven

Zoals al gezegd verandert het totaal aantal alarmeringen per saldo niet sterk tussen 1998
en 2015 (zie ook figuur 3). De uitgaven verdubbelen echter. Een forse stijging van de reële
uitgaven per alarmering is het gevolg. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere
loonkosten per uur en hogere niet-personele uitgaven per alarmering.
De loonkosten per uur stijgen onder meer door aanpassing aan Europese regelgeving (eu-
monitor 2003) en een aantal rechterlijke uitspraken in 2006, die verplichtte de werkweek te
verkorten van 54 uur naar 48 uur. Overeengekomen werd om die verkorting te realiseren
met behoud van salaris (Regioplan 2011). Door de kortere werkweek moest ook meer
beroepspersoneel worden aangenomen. Hier speelt dus een rol dat door Europese regel-
geving (eu-monitor 2003 en een aantal rechterlijke uitspraken in 2006) de brandweer
gedwongen was de roosters te wijzigen en de arbeidsduur te verkorten van 54 uur naar
48 uur. Gemeenten zijn voor de extra kosten gedeeltelijk gecompenseerd door het ministe-
rie van bzk (Regioplan 2011).
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De arbeidsduurverkorting is deels opgevangen door meer beroepspersoneel aan te trekken
(stijging van 5,5% in periode 2005 tot en met 2008 (cbs 2017)) en deels door een grotere
inzet van vrijwillig personeel (in uren per persoon; het aantal vrijwilligers daalt).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de brandweer, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgavenontwikkeling varieert

De ontwikkelingen in de uitgaven zijn niet voor de gehele periode gelijkmatig (zie figuur 1).
Er zijn enkele perioden te onderscheiden.

Uitgaven groeien snel tussen 1998 en 2004
In de eerste periode, tussen 1998 en 2004, nemen de reële uitgaven snel toe door vooral
een groei van de personele uitgaven per eenheid van ‘dienstverlening’ (door toenemende
personele uitgaven bij een gelijkblijvende ‘dienstverlening’), maar ook door een stijging
van de niet-personele uitgaven. Vooral de stijging van het incidentele loon bepaalt de stij-
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ging van de personele uitgaven; de cao-lonen zijn stabiel. Er vindt bij het beroepspersoneel
een verschuiving plaats van lagere naar hogere rangen (cbs 2017). De arbeidsproductiviteit
(personeel per alarmering) verandert niet veel.

Vertraagde groei van de uitgaven tussen 2004 en 2011
In de tweede periode, tussen 2004 en 2011, ligt de stijging van de uitgaven veel lager dan in
de voorgaande periode. Wederom verandert de ‘dienstverlening’ nauwelijks. Zowel de per-
sonele als de niet-personele uitgaven per alarmering nemen veel minder snel toe dan in de
voorgaande periode. De personele uitgaven nemen vooral toe door de verkorting van de
arbeidsduur met behoud van loon (extra loonkosten per uur) en het extra beroepsperso-
neel (zie Achtergronden bij de ontwikkelingen). Ook is in 2006 de rechtspositie van het
(toen nog gemeentelijk) brandweerpersoneel gewijzigd. Dat leidt onder andere tot de
inkoop van extra pensioen. Dat verklaart de extra stijging van de loonkosten per uur in
2006 en 2007.

Vanaf 2011 stijgen de uitgaven nauwelijks nog
In de laatste periode (tussen 2011 en 2015) nemen de uitgaven per saldo nauwelijks nog
toe. Het aantal alarmeringen daalt in deze periode echter door een daling van het aantal
brandalarmeringen, vermoedelijk (mede) door extra inzet op preventie. Daartegenover
staat een relatief sterke groei van incidentele loonkosten: er vallen meer beroepskrachten
in een middelbare rang, ten koste van de lagere rangen (cbs 2017).

Noten

1 De veiligheidsregio’s ontvangen ook geld uit de Brede Doeluitkering Rampen en Crisisbeheersing
(bdur).

2 Dit betreft de uitgaven van de brandweer volgens een brede definitie van het cbs: brandpreventie en
bestrijding; reguliere brandweerkorpsen en andere brandpreventie- en bestrijdingsdiensten van de
overheid; training voor brandpreventie en bestrijding evenals ondersteuning daarvan (cbs 2017).
De personele inzet en ‘dienstverlening’ betreffen wel alleen de brandweer. De impliciete aanname is
dat de uitgaven volgens de brede definitie op dezelfde wijze groeien als alleen de brandweerkorpsen.
Hiermee moet bij de interpretatie van de resultaten rekening worden gehouden.

3 In tegenstelling tot bij de andere sectoren is hier geen informatie over het aantal arbeidsjaren bekend,
maar alleen het aantal personen, zowel beroepsbrandweer als vrijwillige brandweer. Dit vertroebelt de
informatie over de personele inzet, omdat veranderingen in de werkweek niet in de personele inzet tot
uitdrukking komen. Ook kan er geen rekening worden gehouden met het verschil in werkweek tussen
vrijwilligers en beroepsbrandweer.
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Sociale zekerheid1

– De sector sociale zekerheid omvat in 2015 2% van de totale uitgaven van de 27 geana-
lyseerde publieke voorzieningen en ook 2% van het personeel.

– De uitgaven zijn (gecorrigeerd voor inflatie) tussen 1998 en 2015 met 28% afgenomen.
Dit is de enige sector waarbij de uitgaven niet stijgen.

– De uitgavendaling komt vooral door lagere personele en niet-personele uitgaven per
verleende dienst.

– Bij de Sociale Verzekeringsbank stijgen de uitgaven wel, vooral door vergrijzing.

Kader 1 Kerncijfers sociale zekerheid
In 2015 wordt in reële termen 2,9 miljard euro uitgegeven aan de uitvoering van de sociale zeker-
heid. Bijna 75% bestaat uit uitgaven aan personeel. Met de uitvoering van de sociale zekerheid zijn
bijna 30.000 arbeidsjaren gemoeid. In 2015 verstrekt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverze-
keringen (uwv) 1,4 miljoen uitkeringen, de Sociale Verzekeringsbank (svb) keert 5,3 miljoen uitke-
ringen uit en 140.000 persoonsgebonden budgetten (pgb’s) en tot slot biedt de sociale werkvoor-
ziening voor bijna 100.000 arbeidsjaren aan beschutte arbeidsplaatsen. Zowel de uitgaven als de
personele inzet beslaan 2% van de totalen voor de in dit rapport besproken publieke voorzienin-
gen.
 
Bron: scp (dps) , cbs (2018), svb (2016)

Een van de taken van de Nederlandse overheid is het bieden van bestaanszekerheid. Het
Nederlandse stelsel van sociale zekerheid biedt bescherming tegen onder meer ziekte (via
de Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (onder andere via de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (Wia)) en werkloosheid (via de Werkloosheidswet (Ww)). Verder behoren
tot dit stelsel ook de Algemene kinderbijslagwet (Akw), de Algemene nabestaandenwet
(Anw), de Algemene ouderdomswet (aow) en de Wet werk en bijstand (Wwb). De uitvoe-
ring van al deze regelingen en wetten is in handen van het Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen (uwv), de Sociale Verzekeringsbank (svb) en de Gemeentelijke Sociale
Dienst (gsd).
Daarnaast nemen we de sociale werkvoorziening mee bij deze sector, omdat dit onder het
werkterrein inkomen en werk van de overheid valt (vooral van de gemeenten).
De uitvoering van de sociale zekerheid wordt volledig door de (rijks)overheid gefinancierd.
Vanwege onvoldoende beschikbare gegevens over de uitvoering van de bijstand door de
Gemeentelijke Sociale Diensten kunnen deze niet in onze analyses worden meegenomen.2

In dit hoofdstuk bestuderen we daarom de werkzaamheden van:
– het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv)
– de Sociale Verzekeringsbank (svb)
– de sociale werkvoorziening (sw)
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In dit hoofdstuk gaat het om de ontwikkelingen in de reële uitgaven aan deze instellingen
die betrekking hebben op de uitvoeringskosten en niet op de bedragen aan verstrekte uitke-
ringen. Een toename van de hoogte van de uitkeringen verandert immers niets aan de
werklast.
De reële uitgaven aan de drie voorzieningen samen bedragen in 2015 2,9 miljard euro. De
uitgaven van het uwv nemen daarvan ruim 60% in beslag (zie figuur 1). De sociale werk-
voorziening neemt 28% van de uitgaven voor zijn rekening. De overige 10% is voor de svb.
De uitvoeringskosten van de sociale zekerheid worden (vooral) bekostigd via premieheffin-
gen door de rijksoverheid.3

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorzieningen binnen de sector sociale zekerheid, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Toenemende dienstverlening bij lagere uitgaven

De totale reële uitgaven aan de uitvoering van de sociale zekerheid nemen vrijwel over de
hele onderzoeksperiode (1998 tot en met 2015) af en zijn in 2015 28% lager dan in 1998 (zie
figuur 2). In 2015 wordt de sociale zekerheid ook met 30% minder arbeidsjaren uitgevoerd
dan in 1998. Hiertegenover staat in 2015 een 16% hogere dienstverlening (aantal uitkerin-
gen en beschutte werkplekken). De dienstverlening is echter niet de hele periode kleiner
dan in 1998, maar varieert. Doordat de uitgaven van het uwv meer dan de helft van de
totale uitgaven aan de uitvoering van de sociale zekerheid beslaan, drukken de ontwikke-
lingen bij het uwv een duidelijke stempel op de totale ontwikkelingen.
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Figuur 2
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de sector sociale zekerheid, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 4,0 miljard euro. In 2015 zijn de uitgaven afge-
nomen tot 2,9 miljard euro. In 1998 bedraagt de personele inzet 42.600 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat
28.000 arbeidsjaren. De dienstverlening is een gewogen gemiddelde en daarom niet in aantallen uit te
drukken.

Bron: scp (dps)

Daling uitgaven door minder personeel en niet-personele uitgaven

De dienstverlening varieert, maar de invloed van de component demografie neemt steeds
verder toe. Dit komt door een groeiend aantal 45-plussers (uwv) en een groeiend aantal
65-plussers (svb). De deelname varieert echter sterk (zie figuur 3). De economische ontwik-
kelingen komen hierin tot uiting. Bij een stagnerende economie zien we (met enige vertra-
ging) een stijging van vooral het aantal werkloosheidsuitkeringen (cbs 2018). Bij een aan-
trekkende economie daalt dit aantal juist.
De uitgaven per verleende dienst nemen over het geheel genomen af. De personele uitga-
ven per verleende dienst dalen wanneer de inzet van personeel per verleende dienst
afneemt: de arbeidsproductiviteit stijgt. Dit gaat gepaard met een (iets minder sterke) toe-
name van de loonkosten per uur. Ook de ontwikkeling in de niet-personele uitgaven draagt
bij aan de dalende totale uitgaven aan de uitvoering van deze sector. Vrijwel de gehele
periode dalen de niet-personele uitgaven sneller dan de personele uitgaven, waardoor het
aandeel personele uitgaven in de totale uitgaven stijgt.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sector sociale zekerheid, 1998-2015 (in procen-
ten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgaven dalen niet gelijkmatig over de hele periode

Tussen 1998 en 2005 nemen de uitgaven gemiddeld licht af. Deze daling wordt vooral ver-
oorzaakt door een daling van de niet-personele uitgaven per verleende dienst. De dienst-
verlening verandert niet veel, doordat de toename door demografische ontwikkelingen
wordt gecompenseerd door een lagere deelname. De stijging van de loonkosten per uur
wordt tussen 2003 en 2005 gecompenseerd door een hogere arbeidsproductiviteit (minder
personeel per verleende dienst).
Vanaf 2005 versnelt de daling van de uitgaven, met uitzondering van de jaren 2009 en
2014, waarin de uitgaven stijgen. In beide jaren wordt dit veroorzaakt door een stijgende
deelname, waarschijnlijk vanwege de economische ontwikkelingen. Tussen 2005 en 2009
wordt de daling in de uitgaven vooral veroorzaakt door een verminderde deelname. De
uitgaven per verleende dienst veranderen gemiddeld nauwelijks. In de periode na 2009
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dalen de uitgaven, ondanks een toenemende dienstverlening: de demografie en deelname
nemen beide toe. Deze daling wordt veroorzaakt door een gemiddelde daling van alle uit-
gavencomponenten. De niet-personele uitgaven dalen fors, terwijl de loonkosten per uur
licht afnemen. Daarnaast neemt het personeel per verleende dienst nog steeds af, wat ook
bijdraagt aan de uitgavendaling. Dit heeft waarschijnlijk te maken met digitalisering. De
gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn niet duidelijk.

Verschillen in uitgavenontwikkeling tussen voorzieningen

Hoewel de reële uitgaven aan de sector sociale zekerheid als geheel afnemen tussen 1998
en 2015, zijn de ontwikkelingen niet voor alle uitvoeringsinstanties gelijk (zie figuur 4). Bij
het uwv is de daling het sterkst (38%), terwijl de uitgaven bij de svb stijgen met 18%. De
daling van de uitgaven bij de sociale werkvoorziening is met 8% gematigd.
De dienstverlening stijgt bij alle instellingen, maar bij de svb is de stijging groter dan bij de
andere twee voorzieningen. De daling in de uitgaven per verleende dienst is het sterkst bij
het uwv. Daar wordt in 2015 per verleende dienst nog maar ongeveer half zoveel uitgege-
ven als in 1998. Ook bij beide andere instanties zijn de uitgaven per verleende dienst
gedaald, maar minder sterk, namelijk met ongeveer 15%.

Figuur 4
Aandeel van de totale uitgaven aan de sector sociale zekerheid in 2015, ontwikkeling uitgaven, dienst-
verlening en uitgaven per verleende dienst, 1998-2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)

Afname uitgaven bij het uwv, vooral door dalende inzet personeel
Bij het uwv daalt de inzet van personeel per verleende dienst: de arbeidsproductiviteit
neemt toe (zie figuur 5). Hierdoor nemen de uitgaven per verleende dienst sterk af. Daar-
naast nemen ook de niet-personele uitgaven af. Dat compenseert de stijging van de loon-
kosten per uur ruimschoots. Veel van deze ontwikkelingen zijn een rechtstreeks gevolg van
beleid (zie ook verder uwv).
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Stijging van de uitgaven bij de svb vooral door vergrijzing
Bij de svb wordt de stijging van de uitgaven veroorzaakt door de vergrijzing van de bevol-
king. Een steeds groter deel van de bevolking maakt aanspraak op een aow-uitkering, die
door de svb wordt verstrekt. De gestegen arbeidsproductiviteit kan de toename in de
dienstverlening niet compenseren. Daardoor nemen de uitgaven van de svb toe. Zie
ook svb.

Ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening gematigd

Figuur 5
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven voor de sector sociale zekerheid, 2015 ten opzichte van
1998 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

De ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening sluiten deels aan bij de ontwikkelingen
van de andere instanties, maar wijken deels ook af. De daling in de niet-personele uitgaven
is te vergelijken met de daling hiervan bij het uwv. Hier is echter geen sprake van een stij-
gende deelname. De uitgaven nemen af door een daling van het ingezette personeel per
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verleende dienst, en de stijging van de uitgaven door loonontwikkelingen zijn beide (veel)
gematigder dan bij het uwv en de svb. Zie verder Sociale Werkvoorziening).

Noten

1 Wegens gebrek aan gegevens over personele inzet en personele uitgaven is het niet mogelijk de
gemeentelijke sociale diensten in het onderzoek mee te nemen.

2 Dit betekent dat de uitvoeringskosten die gepaard gaan met ruim 400.000 bijstandsuitkeringen niet
worden geanalyseerd. De uitvoeringskosten hiervoor waren in 2009 ongeveer 0,9 miljard euro (Cebeon
2010). Als we de uitvoering van de bijstand wel hadden kunnen meenemen, zou dit ongeveer ruim 20%
van de totale geanalyseerde sociale zekerheid beslaan.

3 De premieheffing vindt plaats bij zowel particulieren als bedrijven.
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Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv)

– Aan de uitvoering van de werknemersverzekeringen door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (uwv) wordt in 2015 1,8 miljard euro uitgegeven.

– In reële termen nemen de uitgaven tussen 1998 en 2015 met 38% af. Hiermee dalen de
uitgaven sneller dan gemiddeld in de sector sociale zekerheid (een afname met 28%).

– In de periode 1998 tot en met 2015 is de dienstverlening met 17% toegenomen.
– De besparing op de uitgaven is behaald door de inzet van minder personeel per ver-

leende dienst en minder niet-personele uitgaven.
– De daling van de uitgaven is vooral een gevolg van veranderingen in de regelgeving, de

manier van werken en opgelegde bezuinigingen.

Kader 1 Kerncijfers Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv)
In 2015 bedragen de reële uitgaven van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv)
1,8 miljard euro. Dat is 62% van de totale reële uitgaven aan de hier geanalyseerde uitvoering van
de sociale zekerheid. Daarmee verstrekken de medewerkers van het uwv 1,3 miljoen werkloos-
heids-, arbeidsongeschiktheids- en ziektewetuitkeringen.1 Ruim driekwart van de reële uitgaven
van het uwv betreffen personele uitgaven. Met 17.000 arbeidsjaren neemt het uwv in 2015
56% van de arbeidsjaren benodigd voor de uitvoering van de totale sector sociale zekerheid voor
zijn rekening.
 
Bron: scp (dps)

Het uwv is verantwoordelijk voor de uitvoering van regelingen die werkenden inkomens-
bescherming bieden in geval van werkloosheid (Ww-uitkering) en arbeidsongeschiktheid
(Wao-, Wia-, Waz- en Wajong-uitkeringen). Daarnaast voert het uwv de Ziektewet uit voor
mensen die een uitkering via het uwv ontvangen en ziek zijn geworden.2 Tot de kerntaken
van het uwv behoren verder het stimuleren van mensen om te blijven werken of werk te
vinden, indicatiestelling van arbeidsongeschiktheid en gegevensbeheer. Hiermee kan niet
expliciet rekening worden gehouden in de analyse.
In 2002 wordt het uwv gevormd door een samenvoeging van verschillende uitvoeringsin-
stellingen.3 Tegelijkertijd wordt het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi) verantwoordelijk
voor de arbeidsbemiddeling (voorheen Arbeidsbureaus). Op 1 januari 2009 fuseren het
uwv en het cwi en wordt alle dienstverlening door het uwv voortgezet.

Uitgaven en personeel dalen, ondanks toename dienstverlening

De reële uitgaven van het uwv nemen vrijwel over de hele onderzoeksperiode af (zie
figuur 1). In 2015 wordt aan het uwv 38% minder uitgegeven dan in 1998. De personele
inzet bij het uwv neemt eveneens over vrijwel de hele periode 1998 tot en met 2015 af. In
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2015 worden 44% minder arbeidsjaren ingezet dan in 1998. De dienstverlening van het
uwv volgt een ander patroon dan dat van de reële uitgaven en personele inzet. In 2015
worden 17% meer uitkeringen verstrekt dan in 1998. De dienstverlening van het uwv is
echter niet over de hele periode toegenomen. Er zijn ook perioden waarin deze afneemt en
duidelijk onder het aanvangsniveau van 1998 uitkomt. Dit houdt verband met de economi-
sche groei (zie verder de beschrijving van de dienstverlening).

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van het uwv, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 2,9 miljard euro. In 2015 zijn de uitgaven afge-
nomen tot 1,8 miljard euro. In 1998 bedraagt de personele inzet 30.000 arbeidsjaren; in 2015 is deze
gedaald tot minder dan 17.000 arbeidsjaren. De totale dienstverlening is een gewogen optelling van de
verschillende uitkeringen. Het totaal is zowel in 1998 als in 2015 ruim 1,3 miljoen uitkeringen, maar door
de weging stijgt de totale dienstverlening.

Bron: scp (dps)
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Meer werkloosheidsuitkeringen

Kader 2 Meting van de dienstverlening door het uwv
Een belangrijke taak van het uwv is het verstrekken van uitkeringen als werken niet of niet direct
mogelijk is (uwv 2018), bijvoorbeeld als er sprake is van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of
ziekte. Om de dienstverlening van het uwv in kaart te brengen, maken we gebruik van het aantal
verstrekte werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en ziektewetuitkeringen. De inspanningen die
het uwv verricht voor de ontvangers van de verschillende typen uitkeringen varieert per type. We
houden daar in de berekening van de totale dienstverlening door het uwv rekening mee. Het aan-
tal uitkeringen wordt gewogen met de hoogte van de relatieve uitvoeringskosten. Het gewicht
voor werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is bijna drie keer zo hoog als voor de
ziektewetuitkeringen (uwv 2015). De resulterende maat voor de dienstverlening heeft op zichzelf
geen waarde, maar is een index van de ontwikkeling in de dienstverlening.

In 2015 is de dienstverlening van het uwv (grofweg: het aantal uitkeringen, zie meting van
de dienstverlening) toegenomen met 17% ten opzichte van 1998 (zie figuur 1). Deze stijging
vindt vooral plaats vanaf 2008. De daaraan voorafgaande periode kent twee tijdvakken
waarin de door het uwv geboden dienstverlening daalt, namelijk tussen 1998 en 2002 en
tussen 2005 en 2008.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van het uwv, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in
indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Het aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (816.000 in 2015) ligt ruim boven
het aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen (433.000 in 2015, zie figuur 2). Het aantal
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ziektewetuitkeringen dat door het uwv worden afgehandeld, is relatief klein (88.000 in
2015).
Doordat de ontwikkelingen in arbeidsongeschiktheids- en ziektewetuitkeringen een rustig
verloop kennen, zien we de grillige ontwikkelingen in het aantal werkloosheidsuitkeringen
terug in de totale dienstverlening. De werkloosheidsuitkeringen volgen (met enige vertra-
ging) de economische situatie in Nederland (cbs 2018). De toename in verstrekte werkloos-
heidsuitkeringen in de periode 2002 tot en met 2005 volgt op een geringe economische
groei in de periode 2001 tot en met 2004. Als de economie vanaf 2005 weer aantrekt, zien
we dat terug in een daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen van 2005 tot en met
2008. Na het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2008 neemt in 2009 het
aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen weer toe. Deze stijging vlakt pas af in 2015. Dat
is ook het eerste jaar waarin de economische situatie weer wat verbetert.
De economische conjunctuur speelt in de ontwikkeling van het aantal verstrekte arbeids-
ongeschiktheids- en ziektewetuitkeringen een veel minder bepalende rol. De afname van
het aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de onderzoeksperiode komt
voornamelijk door nieuwe regelgeving. In 2006 wordt de Wia ingevoerd, die de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wao) vervangt en een strengere definitie van arbeids-
ongeschiktheid hanteert (zie verder ook de achtergronden bij de ontwikkelingen).

Dalende uitgaven aan het uwv gestuurd door economie en beleid

Aangezien de dienstverlening over het geheel genomen toeneemt, is de daling in de reële
uitgaven van het uwv tussen 1998 en 2015 niet op het conto van de dienstverlening te
schrijven (zie de beschrijving van de dienstverlening). De afname van 38% in de reële uitga-
ven komt vooral door een afname van de personele inzet per verleende dienst (zie
figuur 3). Door deze stijgende arbeidsproductiviteit nemen de personele bestedingen per
verleende dienst af, ondanks de stijgende loonkosten per uur. Daarnaast nemen de niet-
personele uitgaven per verleende dienst af. Deze ontwikkelingen worden in 2002 in gang
gezet. Dat is ook het jaar waarin het uwv tot stand komt. De samenvoeging van verschil-
lende instanties kan van invloed zijn geweest op de veranderingen in de personele inzet en
dus in de arbeidsproductiviteit (tk 2002/2003). Met verschillende taakstellingen van
opeenvolgende kabinetten zijn de uitvoeringskosten van het uwv gedaald (tk 2010/2011).
De laatste jaren is er vooral ingezet op meer efficiency bij personeelsinzet, ict en huisves-
ting, wat van invloed is op zowel de personele als de niet-personele uitgaven per verleende
dienst. Vanaf 2011 is vooral ingezet op digitale dienstverlening, waarbij tegelijkertijd het
aantal vestigingen sterk is teruggebracht tot een beperkt aantal regionale ‘werkpleinen’.
Beide ontwikkelingen verminderen de inzet van personeel per verleende dienst. Ook de
niet-personele uitgaven zijn hierdoor afgenomen. De gevolgen van deze digitalisering de
kwaliteit van de dienstverlening zijn niet duidelijk. Wel zijn er geluiden dat er minder con-
troles op de uitkeringen worden uitgevoerd.
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Ondanks de dalende reële uitgaven van het uwv is in 2015 de dienstverlening toegenomen
ten opzichte van 1998, zoals we al eerder hebben gemeld en zoals figuur 3 laat zien.4 De
toename in het beroep op de dienstverlening komt voort uit demografische ontwikkelin-
gen. De bevolking vergrijst en oudere leeftijdsgroepen ontvangen vaker een uitkering van
het uwv dan jongeren (component demografie in figuur 3). Daarnaast is de toename in het
beroep op de dienstverlening van het uwv afhankelijk van de conjunctuur (vooral bij de
werkloosheidsuitkeringen). Als de economische situatie verslechtert, worden er meer uit-
keringen verstrekt (component deelname in figuur 3).

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan het uwv, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

De component deelname weerspiegelt ook de invloed van wijzigingen in het beleid. Sinds
2004 zijn werkgevers langer verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon van zieke
werknemers, voordat die in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Als gevolg daarvan neemt het aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen af (cbs
2006: 98). Daar komt bij dat in 2006 de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia)
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is ingevoerd. Daarmee wordt voor mensen die na 2006 arbeidsongeschikt worden een
strengere definitie van arbeidsongeschiktheid gehanteerd; deze uitkeringen worden min-
der vaak verstrekt. De uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden deels
door werkgevers gefinancierd. De daling van het aantal uitkeringen voor arbeidsonge-
schiktheid die vanaf 2006 plaatsvindt, zou ook verband kunnen houden met deze toegeno-
men verantwoordelijkheid voor werkgevers (cbs 2006: 118).

Dienstverlening en arbeidsproductiviteit

Tussen 1998 en 2015 is de ontwikkeling in de reële uitgaven van het uwv onder te verdelen
in een aantal perioden. We baseren de indeling op zowel beleidsingrepen als de ontwikke-
ling van de uitgaven.

Licht dalende reële uitgaven tussen 1998 en 2001 door afnemende deelname
In de periode tussen 1998 en 2001 dalen de reële uitvoeringskosten licht. Door een gun-
stige economische situatie neemt het aantal werkloosheidsuitkeringen fors af (component
deelname). De uitgaven per verleende dienst nemen toe doordat het dalende aantal uitke-
ringen niet tot aanpassingen in de personele inzet leidt (de arbeidsproductiviteit neemt af).

Geen uitgavenstijging tussen 2001 en 2005 ondanks stijging in het aantal uitkeringen
In de periode 2001 tot en met 2005 is de economische situatie minder rooskleurig, en dat
vertaalt zich in een toename van het aantal verstrekte werkloosheidsuitkeringen (duidelijk
zichtbaar vanaf 2003 in de groeiende component deelname). Het samenvoegen van de ver-
schillende uitvoeringsorganisaties tot het uwv lijkt zowel de niet-personele uitgaven als de
personeelsinzet per verleende dienst sterk te hebben verlaagd. Deze stijging van de
arbeidsproductiviteit compenseert de hogere loonkosten per uur per verleende dienst.

Sterk dalende uitgaven tussen 2005 en 2008 door minder uitkeringen
In de periode tussen 2005 en 2008 nemen de uitgaven van het uwv af door een sterke
daling van het aantal uitkeringen. Dit komt vooral door een daling van de werkloosheid
door de economische groei, maar ook het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het
aantal ziektewetuitkeringen zijn gedaald (vooral door beleidswijzigingen; zie achtergron-
den bij de ontwikkelingen). De uitgaven per verleende dienst stijgen in deze periode door-
dat de uitgaven minder snel dalen dan de dienstverlening. Dit geldt zowel voor de perso-
nele als de niet-personele uitgaven. Ook de personeelsinzet daalt niet evenredig mee met
de dienstverlening, waardoor de inzet van personeel per verleende dienst toeneemt.

Toename uitkeringen tussen 2008 en 2015 door economische situatie, uitvoeringskosten
dalen
In 2008 breekt de financiële en economische crisis uit. In 2014 is het aantal werkloosheids-
uitkeringen daardoor tweeënhalf keer zo hoog als in 2008. Het aantal arbeidsongeschikt-
heids- en ziektewetuitkeringen verandert in deze periode nauwelijks. Dat de uitvoerings-
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kosten in deze periode niet stijgen, maar zelfs dalen, wordt veroorzaakt door een sterke
daling van de uitgaven per verleende dienst. Zowel de niet-personele als de personele uit-
gaven laten een dalende lijn zien. De inzet van personeel per verleende dienst neemt sterk
af, doordat met iets minder personeel meer uitkeringen worden verstrekt. De loonkosten
per uur per verleende dienst veranderen in deze periode niet. Deze ontwikkelingen worden
mede veroorzaakt door bezuinigingen op de uitvoeringskosten van het uwv. Deze betref-
fen zowel het personeel als niet-personele uitgaven (vooral huisvesting). Door digitale
dienstverlening, vereenvoudiging van de wet- en regelgeving en aanpassing van de werk-
processen kan efficiënter worden gewerkt (tk 2010/2011).

Noten

1 Naast het verstekken van uitkeringen verzorgt het uwv ook re-integratiebegeleiding en verzekerings-
en arbeidsdeskundig onderzoek. Deze taken worden niet expliciet meegenomen, maar de uitgaven
hiervan worden impliciet meegenomen in de kosten per verleende dienst.

2 Tot de kerntaken van het uwv behoren verder het stimuleren van mensen om te blijven werken of werk
te vinden, indicatiestelling van arbeidsongeschiktheid en gegevensbeheer.

3 Dat waren Cadans (samenvoeging van de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg en detailhandel
en ambachten), het Gemeentelijk Administratiekantoor (gak), het Gemeenschappelijk Uitvoeringsor-
gaan (guo), de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (uszo), het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid (sfb). Verder maakt ook het vroegere Landelijke Instituut Sociale Verzekeringen (LISV)
onderdeel uit van het uwv (nyfer 1998).

4 De waardering voor de dienstverlening lijkt niet onder de dalende uitgaven te hebben geleden. De uit-
keringsgerechtigden waarderen de dienstverlening al sinds 2008 met ongeveer een rapportcijfer 7 (uwv
2015).
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Sociale Verzekeringsbank (svb)

– De uitgaven aan de Sociale Verzekeringsbank bedragen in 2015 282 miljoen euro.
– In reële termen is dit 18% meer dan in 1998, terwijl de dienstverlening in deze periode

met 37% toeneemt.
– De groei van de dienstverlening wordt vooral veroorzaakt door de toename van het

aantal aow-ontvangers.
– De groei van de uitgaven is beperkt doordat de uitgaven per verleende dienst zijn

afgenomen, vooral doordat er minder personeel per verleende dienst wordt ingezet.
– Het uitkeren van pgb’s door de svb met ingang van 2015 heeft een groot effect op de

uitgaven per product, zowel in personele als in niet-personele zin.

Kader 1 Kerncijfers Sociale Verzekeringsbank (svb)
De reële uitgaven aan de Sociale Verzekeringsbank (svb) komen in 2015 uit op 282 miljoen euro.
Daarmee neemt de SVB 10% van de totale uitgaven aan uitvoering van de sociale zekerheid voor
haar rekening. De personele inzet bij de SVB betreft ruim 3600 arbeidsjaren; dat is 12% van het
totale aantal arbeidsjaren waarmee de sociale zekerheid in 2015 wordt uitgevoerd. De svb ver-
strekt in 2015 5,3 miljoen uitkeringen (cbs 2018). Verder draagt de svb sinds 2015 zorg voor de uit-
betaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de zorg; in 2015 werden ruim
140.000 pgb’s uitgekeerd (svb 2016).
 
Bron: scp (dps), cbs (2018), svb (2016)

De Sociale Verzekeringsbank (svb) verstrekt de uitkeringen in het kader van de Algemene
ouderdomswet (aow), Algemene kinderbijslagwet (Akw) en Algemene nabestaandenwet
(Anw). Sinds 2015 verzorgt de svb ook de uitbetaling van het persoonsgebonden budget in
de zorg (pgb).1

Lichte stijging uitgaven en personeel forsere toename dienstverlening

In 2015 liggen de reële uitgaven van de svb op een iets hoger niveau dan in 1998; het gaat
om een stijging van 18% (zie figuur 1). Ook de personele inzet komt in 2015 iets hoger uit
dan in 1998. In 2015 worden 13% meer voltijds arbeidsjaren ingezet dan in 1998. Zowel de
reële uitgaven als de personele inzet ontwikkelen zich tot 2014 vrij stabiel: de aantallen
schommelen rond het niveau van 1998. De uiteindelijke stijging komt daardoor voor reke-
ning van het laatste onderzoeksjaar (2015). De dienstverlening van het svb vertoont een
constant stijgend verloop. In 2015 ligt de dienstverlening bijna 40% hoger dan in 1998. Het
uitkeren van het relatief kleine aantal van 140.000 pgb’s (ten opzichte van 5,3 miljoen
andere uitkeringen) heeft een beperkte invloed op de dienstverlening van het svb.
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Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de svb, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a In 1998 bedroegen de reële uitgaven (in prijzen van 2015) 239 miljoen euro. In 2015 zijn de uitgaven
opgelopen tot 282 miljoen euro. In 1998 bedroeg de personele inzet 3200 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat
ruim 3600 arbeidsjaren. De dienstverlening van de svb is een gewogen optelling van uitkeringen en
daardoor niet in aantallen uit te drukken.

Bron: scp (dps)

Meer dienstverlening vooral door meer aow-uitkeringen

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de svb
De dienstverlening van de svb meten we door per regeling het aantal cliënten in kaart te brengen.
Niet bij elke regeling komen evenveel kosten kijken voor de uitvoering daarvan. Om daar in het
totaal aan dienstverlening rekening mee te houden, kennen we aan de verschillende voorzienin-
gen gewichten toe die de verhouding in de kostenverschillen weergeven (uitvoeringskosten per
verleende dienst). Een kinderbijslaguitkering telt ongeveer vijf keer zo zwaar mee in het totaal als
een Anw-uitkering. Ook een aow-uitkering telt zwaarder mee in het totaal, namelijk tien keer zo
zwaar als een Anw-uitkering. De pgb’s wegen eveneens vrij zwaar in de totale dienstverlening van
de svb mee: acht keer zo zwaar als een Anw-uitkering.
Het gewogen totaal van de dienstverlening van de svb heeft op zich geen betekenis. We rapporte-
ren daarom alleen over de gewogen totale dienstverlening in indexcijfers.

Het aantal aow-uitkeringen (3,3 miljoen in 2015) is wat groter dan het aantal kinderbijslag-
uitkeringen (1,9 miljoen in 2015, zie figuur 2). In 2015 ligt het aantal Anw-uitkeringen nog
veel lager (36.000 in 2015). De figuur laat zien dat het aantal aow-uitkeringen dat wordt

2 2 8 s o c i a l e  v e r z e k e r i n g s b a n k  ( s v b )



uitgekeerd gedurende de onderzoeksperiode gestaag toeneemt, maar de groei versnelt
vanaf 2012. De naoorlogse babyboomgeneratie, geboren tussen 1946 en 1955, bereikt tus-
sen 2011 en 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zorgt voor een toename van het
aantal door de svb te verstrekken aow-uitkeringen.
Met de Algemene kinderbijslagwet (Akw) draagt de overheid bij in de uitgaven die bij het
opvoeden van een kind komen kijken. Voor alle kinderen tot 18 jaar wordt kinderbijslag
uitgekeerd. Het aantal kinderen tot 18 jaar verandert niet sterk, zodat het aantal kinderbij-
slaguitkeringen ook stabiel is in de periode 1998 tot en met 2015 (zie figuur 2).
De Anw biedt achterblijvende gezinsleden financiële ondersteuning bij het overlijden van
een van de volwassen gezinsleden waardoor een (substantieel) deel van het inkomen weg-
valt. Deze regeling stamt uit een tijd dat een gezin één kostwinner had, vaak de man. Een
uitkering in het kader van de Anw kan het gezin alleen krijgen als het inkomen van de over-
gebleven partner niet boven het sociaal wettelijk minimum uit komt en de kinderen nog
geen 18 jaar zijn. Tegenwoordig werken vaak beide partners in het gezin, maar verdient een
deel van de vrouwen nog onvoldoende om economisch zelfstandig te zijn. Het aantal Anw-
uitkeringen dat de svb in 2015 uitbetaalt, is nog maar een vijfde deel van het aantal Anw-
uitkeringen in 1998.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van de svb, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en rechts in
indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Het totaal van het aantal uitkeringen van de svb laat een gestage stijging zien (zie figuur 2).
In 2015 zien we een iets grotere stijging door het uitbetalen van pgb’s door de svb. Door de
relatief zware weging van de aow-uitkeringen, en de snelle groei daarvan, neemt de
dienstverlening (38%, zie figuur 1) nog iets sneller toe dan het ongewogen aantal uitkerin-
gen (27%, zie figuur 2).

2 2 9 s o c i a l e  v e r z e k e r i n g s b a n k  ( s v b )



Uitgavengroei geremd door uitgaven per verleende dienst

Afgaand op de groei en samenstelling van de bevolking (component demografie in
figuur 3) zouden de reële uitgaven van de svb in 2015 aanzienlijk hoger hebben kunnen uit-
komen: de vergrijzing stuwt het aantal aow-uitkeringen op. Toch zijn de uitgaven maar
met 18% gestegen. Dat komt vooral doordat de arbeidsproductiviteit is toegenomen. Met
andere woorden: de personele inzet per verleende dienst is afgenomen. Ook een lichte
afname van de niet-personele uitgaven heeft ervoor gezorgd dat de reële uitgaven in 2015
beperkt groeien. Dat beeld geldt voor de hele onderzoeksperiode: de vergrijzing stuwt het
beroep op de dienstverlening van de svb op, maar de afnemende personele en niet-
personele uitgaven per verleende dienst remmen de uitgavengroei.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de svb, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Uitgavengroei gematigd ondanks vergrijzende bevolking

Tussen 1998 en 2014 is de ontwikkeling in de reële uitgaven van de svb onder te verdelen in
grofweg vier perioden. Vanwege de invoering van de uitbetaling van de pgb’s door de svb
behandelen we 2015 apart.

Uitgaven tussen 1998 en 2001 zijn redelijk stabiel
Tussen 1998 en 2001 schommelen de reële uitgaven van de svb rond het niveau van 1998.
De vergrijzing van de bevolking speelt slechts een kleine rol in het beroep dat op de dienst-
verlening van de svb wordt gedaan.

Daling uitgaven tussen 2001 en 2007 vooral door afname uitgaven per dienst
De reële uitgaven nemen tussen 2001 en 2007 af. Ondanks een toenemende vergrijzing van
de bevolking die tussen 2001 en 2007 de druk op de dienstverlening van de svb opvoert,
nemen de reële uitgaven niet toe. Dat komt onder meer door bezuinigingsmaatregelen die
bij de svb zijn doorgevoerd (svb 2004; 2005). Deze bezuinigingen worden onder meer
zichtbaar in afnemende niet-personele uitgaven. Ook de loonkosten per uur dalen, net als
de personele inzet per verleende dienst.

Stijging uitgaven tussen 2007 en 2011 door toename dienstverlening en uitgaven per dienst
Tussen 2007 en 2011 krijgt de svb steeds meer te maken met beleidswijzigingen. De aan-
dacht in de werkzaamheden van de svb verschuift van alleen toetsen en uitbetalen naar
meer informeren en administreren (svb 2015). Hierdoor stijgen de niet-personele uitgaven
per verleende dienst fors. In dit tijdvak (net als het volgende) wordt de svb geconfronteerd
met taakstellingen. Dat heeft in deze periode nog niet direct zijn weerslag op de reële uit-
gaven, maar komt duidelijker tot uiting in het volgende tijdvak. De arbeidsproductiviteit
neemt verder toe (de personele inzet per verleende dienst neemt af), maar door hogere
loonkosten per uur nemen de personele uitgaven per verleende dienst niet af.

Daling uitgaven tussen 2011 en 2014 door afname niet-personele bestedingen en toename
arbeidsproductiviteit
In antwoord op de taakstellingen waarmee de svb in deze en de vorige periode wordt
geconfronteerd, voert men tussen 2011 en 2013 een efficiencyslag door. Een belangrijke
ontwikkeling is het steeds verder digitaliseren van de processen en correspondentie (svb
2015). Daarnaast levert samenwerking met andere partners in de keten een efficiëntere
dienstverlening op (svb 2015). Door deze ontwikkelingen neemt de arbeidsproductiviteit
toe, maar stijgen de loonkosten per uur (meer hoogopgeleid personeel).
De niet-personele uitgaven dalen deze periode fors. De groei in de dienstverlening zet ver-
der door, (vooral) door vergrijzing. Hoewel de uitgaven in dit tijdvak vooral dalen, begint in
2014 een stijging, die zich versterkt voortzet in 2015.
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Invoering uitbetaling pgb’s door de svb in 2015
In 2013 en 2014 treft de svb voorbereidingen voor de taak die haar vanaf 2015 te wachten
staat: de invoering van een stelsel van trekkingsrechten voor pgb’s (svb 2016). In een der-
gelijk stelsel krijgen de pgb-gerechtigden het budget niet langer op eigen rekening gestort
(zoals tot 2015 gebeurde), maar betaalt de svb, zodra de zorg is verleend, de zorgverleners
uit. De invoering van het stelsel tussen 2014 en 2015 heeft een duidelijke invloed op de
bedrijfsvoering van de svb. Het raakt vooral aan het personeelsbeleid. Omdat de uitvoering
van de pgb-activiteiten in eerste instantie niet goed verliep, is in 2015 veel tijd besteed aan
het verzamelen van de benodigde gegevens en/of het treffen van noodmaatregelen. Op
verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd uiteindelijk
het meeste belang gehecht aan het zo snel mogelijk betalen van zorgdeclaraties. Om de
problemen bij de uitvoering van de pgb’s te verhelpen, is veel meer personeel nodig
geweest dan vooraf was verwacht. Daardoor is de arbeidsproductiviteit sterk afgenomen.

Noot

1 Verder voert de svb de Aanvullende Inkomensvoorzieningen Ouderen (aio) en de regeling Tegemoet-
koming Asbestslachtoffers (tas) uit. Naast de sociale verzekeringen en de nieuwe pgb-taak keert het
svb sinds 2011 ook de uitkeringen aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen uit. Doordat het
slechts een beperkt aantal uitkeringen betreft, tellen deze taken in dit onderzoek niet mee bij de dienst-
verlening van de svb.
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Sociale Werkvoorziening (sw)

– Aan de sociale werkvoorziening wordt in 2015 0,8 miljard euro uitgegeven.
– In reële termen nemen de uitgaven tussen 1998 en 2015 met 8% af, minder snel dan

gemiddeld in de sector sociale zekerheid (een afname met 28%).
– In de periode 1998 tot en met 2015 is de dienstverlening daarentegen met 10% toege-

nomen, door een toename van het aantal 45-plussers die het grootste deel van de
gebruikers vormen.

– De besparing op de uitgaven is het gevolg van minder inzet van personeel per ver-
leende dienst en minder niet-personele uitgaven.

Kader 1 Kerncijfers sociale werkvoorziening (sw)
De reële uitgaven aan de sociale werkvoorziening bedragen in 2015 806 miljoen euro. Dat is 28%
van de totale reële uitgaven aan de (hier geanalyseerde) uitvoering van de sociale zekerheid. Met
ruim 9000 arbeidsjaren aan personele inzet (32% van het totaal in de sector) worden in 2015 onge-
veer 100.000 beschutte arbeidsplaatsen gecreëerd.
 
Bron: scp (dps)

Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking is het niet altijd
mogelijk om bij een reguliere werkgever betaald werk te verrichten. Met extra begeleiding
en ondersteuning kunnen zij op een zogenoemde sociale of beschutte werkplek soms wel
aan de slag (zie bv. Cedris 2015). Tot 2015 werd dit geregeld via de Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw), vaak bij sociale werkplaatsen. Sinds 2015 is de Wsw afgesloten. Personen die
vóór 2015 een werkplek via de sociale werkvoorziening bezetten, behouden hun rechten en
kunnen op dezelfde manier beschut blijven werken. Degenen die vóór 2015 op een wacht-
lijst voor een beschutte werkplek via de Wsw stonden, vallen nu onder de Participatiewet,
net als degenen die na 2015 voor een beschutte werkplek in aanmerking komen. Deze
beschutte werkplekken vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en worden in
dit rapport verder niet besproken.

Uitgaven dalen vanaf 2007

In 2015 liggen de reële uitgaven aan de uitvoering van de sociale werkvoorziening 8% lager
dan in 1998 (zie figuur 1). Deze daling zet in vanaf 2007. Vóór 2007 maken de uitgaven over-
wegend een lichte groei door. De personele inzet is in 2015 afgenomen met 2% ten
opzichte van 1998. De dienstverlening van de sociale werkvoorziening (het aantal
beschutte werkplekken) is met 10% gestegen. Zowel de reële uitgaven als de personele
inzet lopen tot en met 2006 gelijk op met de ontwikkelingen in de dienstverlening. Als de
reële uitgaven in 2007 afnemen, blijven de personele inzet en het aantal arbeidsplaatsen in
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de sociale werkvoorziening tot en met 2010 doorgroeien. Na 2010 neemt de personele
inzet af en stabiliseert het aantal beschutte arbeidsplaatsen. In 2015 is er ongeveer even-
veel personeel als in 1998.1

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de sociale werkvoorziening, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Dienstverlening groeit tot 2008 en neemt af in 2015

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de sociale werkvoorziening
De dienstverlening van de sociale werkvoorziening wordt gemeten in het aantal voltijds arbeidsja-
ren dat personen met een beschutte werkplek (de zogenoemde Wsw’ers) bezetten. Omdat de
omvang van de aanstelling per persoon verschilt, meten we niet het aantal werknemers dat via
een sociale werkplaats werkt, maar het aantal arbeidsjaren.

De dienstverlening van de sociale werkvoorziening (beschutte werkplekken) groeit tussen
1998 en 2015 met 10%. Vooral tot en met 2008 groeit de dienstverlening gestaag (zie
figuur 1). Beschutte werkplekken worden voor een groot deel bezet door 45-plussers (Har-
teveld et al. 2016). Doordat deze bevolkingsgroep groeit, groeit ook het beroep op de
dienstverlening van de sociale werkvoorziening, vooral omdat de uitstroom uit de Wsw erg
laag is. De dienstverlening lijkt zich te stabiliseren op het niveau van 2009. Met de invoe-
ring van de Participatiewet in 2015 neemt de dienstverlening af. Dat hangt samen met het
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afsluiten van de toegang tot de sociale werkvoorziening, en de overheveling van de verant-
woordelijkheid voor een deel van de beschutte werkplekken naar de gemeenten.

Gematigde ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening

Figuur 2
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de sociale werkvoorziening, 1998-2015 (in procen-
ten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

In vergelijking met de ontwikkelingen bij de andere voorzieningen in de sociale zekerheid
zijn de ontwikkelingen bij de sociale werkvoorziening gematigd (zie figuur 2). In het toe-
nemende beroep op de diensten van de sociale werkvoorziening speelt vooral de demo-
grafische ontwikkeling een rol. De beschutte werkplekken worden vaak bezet door 45-
plussers (Harteveld et al. 2016). Aangezien deze bevolkingsgroep groeit in omvang, neemt
de dienstverlening van de sociale werkvoorziening toe. De deelname verandert gemiddeld
over de hele periode niet veel. De niet-personele uitgaven nemen gedurende vrijwel de
gehele periode af en hebben daarmee een dempende invloed op de totale uitgavenont-
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wikkeling. De personele bestedingen per geleverde dienst lopen redelijk op met de ontwik-
keling in de reële uitgaven. In de beginperiode stijgen de loonkosten per uur, net als in de
laatste jaren. De arbeidsproductiviteit vertoont een wisselender beeld. In de eerste jaren
verandert dit bijna niet. In de laatste jaren neemt de arbeidsproductiviteit toe en levert dat
een daling in de uitgaven op.

Uitgavendaling volgt op een periode van stijging

In de ontwikkeling van de uitgaven onderscheiden we drie perioden waarbinnen de groei
van de verschillende componenten varieert.

Uitgaven stijgen tussen 1998 en 2006
Tussen 1998 en 2006 stijgen de uitgaven van de sociale werkvoorziening. In deze periode
neemt de dienstverlening vooral toe door demografische ontwikkelingen (een ouder wor-
dende beroepsbevolking). De uitgaven per verleende dienst nemen iets toe, omdat de stij-
ging van de loonkosten per uur hoger is dan de daling van de niet-personele uitgaven. De
arbeidsproductiviteit verandert in deze periode niet.

Tussen 2006 en 2011 dalen de totale uitgaven door afname uitgaven per verleende dienst
In de periode tussen 2006 en 2011 beginnen de uitgaven te dalen. Het aantal arbeidsjaren
van beschutte werkplekken neemt nog steeds wat toe, zowel door toegenomen deelname
als door demografisch ontwikkelingen. Doordat zowel de loonkosten per uur als de niet-
personele uitgaven per beschutte werkplek afnemen, dalen de uitgaven. Ook in deze
periode is de arbeidsproductiviteit stabiel.

Uitgavendaling zet versterkt door na 2011
Tussen 2011 en 2015 zien we een wat grotere uitgavendaling dan daarvoor. Doordat er geen
nieuwe instroom is (per 1 januari 2015), daalt de deelname in 2015. Tussen 2011 en 2015
speelt de component demografie geen rol meer. De uitgaven per beschutte werkplek dalen
iets sterker dan in de vorige periode door een sterkere afname van de niet-personele uitga-
ven en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Vanaf 2012 is er steeds minder personeel
nodig om beschutte werkplekken te creëren (zie bv. Cedris 2015).

Noot

1 Wanneer we het bij de Sociale werkvoorziening over personeel hebben, bedoelen we het personeel dat
de sociale werkvoorziening mogelijk maakt. Dit in tegenstelling tot de mensen die de beschutte banen
bezetten. De laatste groep, gemeten in arbeidsjaren vormt de dienstverlening van de sociale werkvoor-
ziening.
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Overige voorzieningen

– De overige voorzieningen nemen in 2017 tezamen 7% van de uitgaven aan de onder-
zochte publieke voorzieningen in beslag (bijna 9 miljard euro), en groeien iets minder
snel (61%) dan de publieke sector als geheel (66%).

– De uitgaven aan musea nemen toe. Naast de toenemende dienstverlening komt dat
vooral door een toename van de niet-personele uitgaven (zoals huisvesting).

– De veranderingen in uitgaven aan en dienstverlening van de (landelijke) publieke
omroep zijn klein.

– De sportaccommodaties kennen een gematigde toename van de uitgaven, bij dalende
dienstverlening. Niet-personele uitgaven en stijgende lonen laten de uitgaven groeien.

– De uitgaven aan kinderopvang stijgen snel, vooral door groei van de dienstverlening
(deelname) maar ook door toenemende uitgaven per geplaatst kind.

– De uitgaven aan de Belastingdienst stijgen niet sterk, door dalende uitgaven per ver-
leende dienst (aanslagen en toeslagen) en een stijgende deelname.

Kader 1 Kerncijfers overige voorzieningen
In 2015 beslaan de uitgaven aan de categorie ‘overige voorzieningen’ bijna 9 miljard euro (in prij-
zen van 2015), en is het personeel in deze sector goed voor ruim 113.000 arbeidsjaren. Dit komt
overeen met 7% van alle uitgaven en 9% van het totale personeel van de geanalyseerde voorzie-
ningen (zie Publieke sector figuur 1). Het aandeel personele uitgaven ligt in de deze sector met
59% iets lager dan gemiddeld in de 27 onderzochte voorzieningen in de publieke sector (65% zie
Publieke Sector).
De geleverde diensten lopen sterk uiteen tussen de voorzieningen. Zo zijn er in 2015 ruim 40 mil-
joen museumbezoeken, men benut de publieke omroep voor gemiddeld één uur per dag voor tv-
kijken en vijf kwartier voor radio luisteren, 3,5 miljoen mensen zijn lid van een sportvereniging en
er zijn naar schatting 62 miljoen bezoeken aan zwembaden. Daarnaast worden in 2015 door de
Belastingdienst bijvoorbeeld 12,5 miljoen definitieve aanslagen inkomstenbelasting en 9,8 miljoen
aangiften motorrijtuigenbelasting behandeld. In de kinderopvang worden 687.000 kinderen
opgevangen.
 
Bron: scp (dps)

In dit hoofdstuk wordt een aantal voorzieningen samengenomen die niet in een van de
andere sectoren kunnen worden ondergebracht. Ze hebben inhoudelijk weinig samen-
hang. De keuze is voornamelijk gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens. Zo zijn er
voor podiumkunsten voor het begin van de onderzochte periode geen gegevens beschik-
baar, en voor het openbaar vervoer is het door de intrede van regionale vervoerders en
buitenlandse activiteiten lastig om consistente gegevens te vinden. Openbare bibliotheken
zijn niet meegenomen, omdat de beschikbare indicatoren voor de dienstverlening (uitle-
ningen) geen recht doen aan de activiteiten die bibliotheken momenteel uitvoeren.
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We bestuderen achtereenvolgens:
– musea
– (landelijke) publieke omroep
– sportaccommodaties (sporthallen, -velden en zwembaden)
– de Belastingdienst
– kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen)

Omdat de voorzieningen zeer divers zijn en niet inhoudelijk samenhangen, heeft het schet-
sen van een beeld van de ontwikkelingen van deze groep voorzieningen samen geen
inhoudelijke betekenis. Toch geven we hier een kort gezamenlijk overzicht, omdat de vijf
voorzieningen samen in het totaalbeeld van de onderzochte publieke sector 7% van de uit-
gaven vertegenwoordigt.

De kinderopvang en de Belastingdienst vormen in termen van uitgaven de grootste voor-
zieningen binnen deze groep ‘overige’, met respectievelijk 34% en 29% van het totaal
(figuur 1). Sportaccommodaties, musea en publieke omroep nemen samen de resterende
37% van de uitgaven voor hun rekening. Dit betreft niet alleen uitgaven van de overheid
(55%), maar ook uitgaven die worden bekostigd door bijdragen van bijvoorbeeld huishou-
dens en door ouderbijdragen in de kinderopvang. De geïnde belastingen en uitgekeerde
toeslagen vormen geen onderdeel van de analyse, omdat veranderingen in de geïnde of
uitgekeerde bedragen geen verandering in de werklast oplevert.

Figuur 1
Verdeling van de uitgaven per voorziening binnen de categorie ‘overige voorzieningen’, 2015 (in procenten)

Bron: scp (dps)
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Ontwikkelingen in de voorzieningen

De ontwikkelingen van de verschillende voorzieningen zijn opgenomen in figuur 2 en
figuur 3.

Figuur 2
Aandeel van de totale uitgaven voor 2015, ontwikkeling uitgaven, dienstverlening en uitgaven per verleende
dienst, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Sterke uitgavengroei bij musea door niet-personele uitgaven en deelname
Bij de musea nemen de uitgaven sterk toe, sterker dan de dienstverlening (aantal bezoe-
kers), zodat de uitgaven per bezoeker ook toenemen figuur 3. De stijgende dienstverlening
komt door stijgende deelname (bezoeken per leeftijdsgroep), vooral vanaf 2009, mede
door de heropening van enkele grote musea. Het aantal buitenlandse bezoekers groeit ook
sterk (cbs 2015a). De uitgaven per bezoek nemen vooral toe doordat er meer niet-
personele uitgaven per bezoeker worden ingezet (o.a. voor huisvesting). Zie verder Musea.

Uitgaven (landelijke) publieke omroep zijn stabiel
De veranderingen bij de landelijke publieke omroep zijn vergeleken met de andere voorzie-
ningen in deze categorie van geringe omvang: de uitgaven dalen heel licht. De dienst-
verlening (kijk- en luisterminuten) neemt licht toe (CvdM 2018; sko 2018). Enerzijds neemt
het aantal ouderen toe en zij kijken vaker tv en luisteren vaker radio (component demogra-
fie). Maar de deelname per leeftijdsgroep neemt juist af. De reële loonkosten per uur liggen
in 2015 gemiddeld lager dan in 1998, en de arbeidsproductiviteit is tamelijk constant. Hier-
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door nemen de personele uitgaven per kijk- en luisterminuut wat af. Zie Landelijke
publieke omroep.

Uitgaven sportaccommodaties stijgen flink door zowel personele als niet-personele
uitgaven
De dienstverlening van sportaccommodaties neemt licht af door dalende deelname (vooral
minder bezoeken aan zwembaden (cbs 2015b)). De niet-personele uitgaven per sporter
stijgen echter (zoals het onderhoud van sporthallen en sportvelden). Daarbovenop komt
dat de loonkosten per uur blijven groeien ondanks afnemende dienstverlening. Zie verder
Sportaccommodaties.

Stijgende uitgaven Belastingdienst gedempt door dalende uitgaven per verleende dienst
De uitgaven voor de Belastingdienst nemen niet sterk toe, ondanks de snel toenemende
dienstverlening (Belastingdienst 2005; 2012; 2016). De loonkosten per uur stijgen, maar de
inzet van personeel per verleende dienst daalt (stijgende arbeidsproductiviteit). Hierdoor
nemen de personele uitgaven per dienst licht toe. De niet-personele uitgaven per ver-
leende dienst dalen. Automatisering speelt daarbij een belangrijke rol. Zie verder de Belas-
tingdienst.

Uitgaven kinderopvang nemen toe door dienstverlening en dalende productiviteit
De uitgaven aan kinderopvang nemen juist sterk toe. Dit komt voor een groot deel door
een toenemende dienstverlening (meer geplaatste kinderen (cbs 2017)). Maar ook de niet-
personele uitgaven per kind nemen toe (o.a. door huisvesting), de loonkosten per uur
groeien en de inzet van personeel per kind neemt toe (dus de arbeidsproductiviteit neemt
af). In de onderzochte periode zijn de kwaliteitseisen een aantal maal verhoogd en de kin-
deropvangtoeslagen aangepast. Dit heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij deze ontwik-
kelingen. Zie verder Kinderopvang.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven van de overige voorzieningen, 2015 ten opzichte van
1998 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene staaf (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de
groei weer door veranderingen in de uitgaven.

Bron: scp (dps)
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Musea1

– De uitgaven aan musea in Nederland bedragen in 2015 ruim 1 miljard euro. Deze uitga-
ven vertonen een ruime verdubbeling sinds 1998 en groeien dus veel sneller dan de
publieke sector als geheel (gemiddeld 66%).

– Het aantal museabezoeken neemt toe, vooral door buitenlandse toeristen.
– Vooral de niet-personele uitgaven per museumbezoek nemen toe. Dit komt door toe-

name van huisvestingslasten en kosten van verwerving van de collectie.

Kader 1 Kerncijfers musea
De musea kennen in 2015 ruim 40 miljoen bezoeken. De uitgaven van musea bedragen dan ruim
1 miljard euro, ofwel 12% van de overige voorzieningen. Ongeveer 40% daarvan betreft personele
uitgaven. De musea zijn in 2015 goed voor ruim 8100 arbeidsjaren (7% van de categorie overige
voorzieningen).
 
Bron: scp (dps)

Musea verwerven, bewaren en tonen kunstwerken en voorwerpen van historisch, cultureel
of wetenschappelijk belang. Ze zijn toegankelijk voor het publiek voor studie, educatie en
genoegen, en zijn niet gericht op het maken van winst. Een aantal musea doet ook zelf
onderzoek. Voor de precieze definitie van een museum volgen we hier de afbakening van
het cbs (cbs 2016).2 De overheid investeert in musea omdat zij de persoonlijke en creatieve
ontwikkeling van mensen en het ontwikkelen van maatschappelijke en normen versterken
(ocw 2013). Een deel van de musea maakt deel uit van de culturele basisinfrastructuur (bis)
en krijgt daarvoor subsidie (Raad voor Cultuur 2017b). De uitgaven aan de musea worden
voor ongeveer twee derde deel bekostigd door subsidies van de overheid; ruim de helft
hiervan komt voor rekening van de rijksoverheid, een kleine 40% door gemeenten en een
krappe 10% door provincies (cbs 2016). Het publiek financiert via kaartverkoop en hore-
caopbrengsten ongeveer 18% van de middelen van musea. De subsidies nemen absoluut
gezien toe, maar lijken als aandeel van de uitgaven de laatste jaren wat af te nemen (cbs
2016; 2017). Landelijke en gemeentelijke bezuinigingen op cultuur vinden plaats vanaf 2013.
Hoewel de musea bij de landelijke bezuinigingen deels ontzien zijn (zie bv. Bijl et al. 2015;
2017), zijn er wel gevolgen.
De Raad voor Cultuur rapporteert dat de presentatie van de musea nu aanspreekt bij een
groot publiek, maar dat voor de toekomst niet duidelijk is of dit zo blijft en of de kwaliteit
van de collectie op peil kan worden gehouden (Raad voor Cultuur 2017a). Hierbij spelen
ook teruglopende subsidies een rol.
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Uitgaven musea groeien sneller dan aantal bezoeken

De reële uitgaven aan musea verdubbelen ruimschoots tussen 1998 en 2015. De inzet van
personeel en de dienstverlening (aantal museumbezoeken) nemen duidelijk minder snel
toe, met respectievelijk 59% en 78%. De uitgaven per museumbezoek nemen dus fors toe
(zie figuur 1).
De groei in de uitgaven wordt tussen 2007 en 2009 en van 2011 tot en met 2013 onderbro-
ken. Tussen 2007 en 2009 komt dit doordat de aankoop van museumstukken (na een
periode van groei) op een lager niveau ligt (cbs 2016); de niet-personele kosten nemen af.
In de jaren 2011 tot en met 2013 is er een lichte reële daling bij de arbeidskosten en een
grotere daling in de ‘overige uitgaven’ (zoals uitgaven aan horeca, tentoonstellingskosten,
marketing en communicatie) (cbs 2016; niet in de figuur). De dienstverlening stijgt vooral
na 2009. Pas vanaf 2012 kunnen openstellingen van enkele grotere musea zoals het Stede-
lijk Museum Amsterdam, het Rijksmuseum en het Mauritshuis na (soms jarenlange) ver-
bouwingen hiervoor een verklaring bieden (Wennekers et al. 2014). Daardoor nemen na
2012 ook de uitgaven weer toe.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van musea, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a, b

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 0,4 miljard euro en in 2015 1,0 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet 5000 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 8100 arbeidsjaren. Het aantal
bezoeken neemt toe van 22 miljoen in 1998 tot 40 miljoen in 2015.

b De gegevens voor de even jaren zijn geïnterpoleerd.

Bron: scp (dps)
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Groei dienstverlening vooral door buitenlandse toeristen

Kader 2 Meting van de dienstverlening van musea
De dienstverlening van museumvoorzieningen meten we aan de hand van het aantal bezoeken
aan musea volgens de definitie van het cbs (cbs 2017). Hierin tellen alle bezoeken mee, ook die
door buitenlanders in Nederland (vooral toeristen). Dit is gedaan omdat binnen de beschikbare
cijfers over uitgaven en inzet van personeel geen onderscheid naar type bezoek mogelijk is. Er is in
de analyse evenmin onderscheid gemaakt naar bezoeken met en zonder reductietarief.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van musea, 1998-2015 (links in absolute aantallen × miljoen en rechts
in indexcijfers, 1998 = 100)a, b

a Het aantal bezoeken is alleen voor oneven jaren bekend. De even jaren zijn geïnterpoleerd.
b Informatie over entree met reductie is niet aanwezig vóór 2000.

Bron: cbs (2015)

We meten de dienstverlening aan de hand van het totaal aantal bezoeken per jaar dat aan
een museum wordt gebracht. Het aanbod van musea is veranderd, maar deze kwalitatieve
kant kan niet in de maat voor de dienstverlening worden verdisconteerd. Musea zijn meer
geld gaan uitgeven aan tentoonstellingen (cbs 2016), maar het aantal tentoonstellingen
vertoont gemiddeld een dalende trend (cbs 2016; Erfgoed Monitor 2017). Het aantal bezoe-
ken blijft juist groeien (cbs 2015; Erfgoed Monitor 2017). Dat aantal ligt in 2015 80% hoger
dan in 1998, vooral door een toename vanaf 2009 (zie figuur 2). De groei in de laatste
periode is mede toe te wijzen aan de eerdergenoemde musea die na gedeeltelijke sluiting
hun deuren weer voor het publiek openden (Raad voor Cultuur 2017a; zie ook bv. § 2.1). In
deze groei speelt de component demografie nauwelijks een rol. Daarnaast groeit de deel-
name (zie figuur 3): per hoofd van de bevolking gaat men sinds 2009 steeds vaker naar een
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museum (bv. Bijl et al. 2017: 259). De groei in de dienstverlening komt deels door het toe-
nemende aantal bezoeken tegen gereduceerd tarief (bv. de Museumjaarkaart of reductie
(cbs 2016)). Ook neemt het aantal buitenlandse bezoeken sterk toe (zie figuur 2). Overigens
zijn er wel verschillen tussen musea. Zo constateert de Raad voor Cultuur dat de kleinere
(lokale) musea met weinig middelen het moeilijker hebben dan de grote musea met veel
(buitenlandse) aandacht en een miljoenenbegroting (Raad voor Cultuur 2017a).

Uitgavengroei door stijging dienstverlening en niet-personele uitgaven

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan musea, 1998-2015 (in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven in de even jaren zijn gebaseerd op geschatte gegevens.

Bron: scp (dps)

Het aantal museumbezoeken ligt zoals gezegd in 2015 bijna 80% boven het niveau van
1998 (zie figuur 3). Vooral de deelname neemt toe (met 68%): men bezoekt steeds vaker
een museum en er zijn steeds meer bezoeken van buitenlanders (zie figuur 2). De groei in
het aantal bezoekers is slechts voor een klein deel te verklaren door de bevolkingsgroei
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(component demografie; 6%). De demografische component in de uitgaven aan musea
groeit minder snel dan de totale bevolking (8%). Dit komt doordat de snelst groeiende
leeftijdsgroep, namelijk de 65-plussers, minder vaak een museum bezoeken dan jongeren
en volwassenen (13-64 jaar, zie bv. Erfgoed Monitor 2017). De groei van het aantal buiten-
landse bezoekers komt geheel tot uitdrukking in de deelname, want alleen de demografi-
sche ontwikkelingen in Nederland worden meegenomen.
De uitgaven per museumbezoek nemen ook toe en groeien sneller dan de dienstverlening
(zie ook figuur 1). Vooral de niet-personele uitgaven per museumbezoek stijgen sterk (zie
figuur 3). Dit komt in gelijke mate door gestaag oplopende kosten van huisvesting en van
de eerdergenoemde ‘overige uitgaven’ (bv. horeca, tentoonstellingskosten en marketing
(cbs 2016)). De personele uitgaven per bezoek nemen slechts licht toe in de periode 1998
tot en met 2015, doordat de loonkosten per uur licht stijgen. De personele inzet per bezoek
neemt daarentegen licht af, zodat de uitgaven die daaraan verbonden zijn dalen. Hierbij
moet worden bedacht dat het aantal vrijwilligers snel toeneemt. Volgens het cbs steeg het
aantal arbeidsjaren door vrijwilligers van 2300 in 2003 naar 4900 in 2013 (tegenover
6800 arbeidsjaren door betaalde krachten in 2013) (cbs 2015). Deze vrijwilligers zijn niet in
de personele inzet meegenomen.

Uitgavengroei eerst door niet-personele uitgaven, later door deelname

De ontwikkelingen in de uitgaven aan musea variëren tussen verschillende perioden (zie
figuur 3). Er zijn globaal drie perioden te onderscheiden. Deze perioden verschillen in de
groei van de uitgaven, vooral door verschillen in de ontwikkeling van het aantal bezoeken
en de niet-personele uitgaven.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2007 door meer niet-personele uitgaven per bezoek
In de eerste periode, tussen 1998 en 2007, nemen de reële uitgaven vrij snel toe (zie
figuur 3). De uitgaven groeien sneller dan de dienstverlening in deze periode, vrijwel geheel
doordat de niet-personele uitgaven per bezoek sterk toenemen (o.a. huisvestingslasten en
aankoop stukken (cbs 2017)). Ook de personele uitgaven per bezoek nemen iets toe door
stijgende loonkosten per uur bij een gelijkblijvende arbeidsproductiviteit. De dienst-
verlening neemt in deze periode slechts licht toe (zie ook figuur 2). Dit komt vooral door
een stijgend aantal bezoeken per hoofd van de bevolking (component deelname), maar
ook doordat de bevolking groeit (component demografie). De overheidssubsidies houden
in deze periode gelijke tred met de overige baten, uit bijvoorbeeld uit museumhoreca en
toegangsprijzen (cbs 2016).

Daling niet-personele uitgaven tussen 2007 en 2009 compenseert stijging personele
uitgaven
De tweede periode, tussen 2007 en 2009, vertoont een ander beeld: de uitgaven nemen
niet meer toe. Het aantal bezoeken blijft gelijk, evenals de uitgaven per bezoek. Dit komt
vooral door een daling van de niet-personele uitgaven per bezoek (na de stijging in de
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vorige periode). De personele uitgaven per bezoek nemen wel toe, doordat de loonstijging
samenloopt met meer personeel per bezoek (dalende arbeidsproductiviteit). Ook in deze
periode nemen de overheidssubsidies in absolute zin toe, maar groeien minder dan de
overige baten: het aandeel subsidies van overheden neemt licht af (cbs 2016). Dit is waar-
schijnlijk een gevolg van de bezuinigingen van het kabinet-Rutte I op de cultuursector,
ondanks het feit dat de musea relatief ontzien zijn (Van den Broek 2012).

Uitgaven stijgen tussen 2009 en 2015 door toename bezoekers
Het aantal bezoeken groeit sterk in de periode 2009 tot en met 2015, wederom door een
toenemende deelname. In de periode 2012 tot en met 2014 heropenen vier grote musea na
soms langdurige verbouwing, waardoor het aantal (ook buitenlandse) bezoeken toeneemt
(zie ook figuur 2). De inkomsten uit subsidies en bijdragen van overheden (rijk en gemeen-
ten) en andere partijen blijven achter bij de stijgende inkomsten door bezoekers. De uitga-
vengroei is dus kleiner in deze periode. De uitgaven per bezoeker nemen dan ook af. Dit
komt vooral doordat de niet-personele uitgaven per bezoek verder afnemen. Dit gebeurt
vooral tussen 2011 en 2013; de uitgaven stijgen dan ook niet in die jaren. Ook nemen de
personele uitgaven af door steeds minder personeel per bezoek in te zetten (sterk stij-
gende arbeidsproductiviteit). Ook dalen de loonkosten per uur in deze periode. Dit kan te
maken hebben met het inzetten van zzp’ers, die vaak genoegen nemen met minder salaris,
volgens de ser en de Raad voor Cultuur (Raad voor Cultuur/ser 2017).

Noten

1 De informatie over musea over onder meer kosten en personeel is slechts om het andere jaar gemeten.
Voor de overige jaren is gebruikgemaakt van interpolatie.

2 In 2015 is de definitie van wat er onder een museum wordt verstaan gewijzigd, zodat er net iets andere
musea onder deze noemer vallen dan voorheen (zie bv. cbs 2017). Voor de uitgaven, personeel en het
gebruik van museumvoorzieningen is deze definitiewijziging niet zo groot.
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Landelijke publieke omroep

– De reële uitgaven aan de landelijke publieke omroep nemen in de periode 1998 tot en
met 2015 met 8% af, terwijl de uitgaven gemiddeld in de publieke sector juist toene-
men (met 66%).

– De dienstverlening van de publieke omroep (kijk- en luisterminuten) is stabiel. Hierbij
is terugkijken en ‑luisteren (bv. via internet) niet meegenomen.

– De niet-personele uitgaven per kijk- en luisterminuut nemen af; de personele uitgaven
blijven gelijk.

Kader 1 Kerncijfers (landelijke) publieke omroep
In 2015 kijken Nederlanders per dag gemiddeld 61 minuten televisie en luisteren 70 minuten radio
via de landelijke publieke omroep. De totale uitgaven hiervoor bedragen ongeveer 850 mil-
joen euro, ofwel 10% van de overige voorzieningen. Ongeveer 34% daarvan betreft personele uit-
gaven. De landelijke publieke omroep is goed voor 7400 arbeidsjaren (7% van de overige voorzie-
ningen).
 
Bron: scp (dps), Erfgoed Monitor (2017), sko (2018)

Het doel van de (landelijke) publieke omroep is om gevarieerde programma’s van hoge
kwaliteit uit te zenden die geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving (Wetten.nl
2008). Het doel is het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie. Er moet
steeds meer innovatie zijn in het media-aanbod om aan te sluiten bij nieuwe versprei-
dingstechnieken. Amusement wordt expliciet genoemd als middel om het doel te realise-
ren. In 2016, dus na de onderzochte periode (1998 tot en met 2015), trad een nieuwe
Mediawet in werking, die de rol van amusement verkleint: amusementsprogramma’s
mogen nog wel worden uitgezonden, maar behoren niet langer tot de kerntaak (zie bv. tk
2016/2017).
Tot de publieke omroep rekenen we de landelijke publieke omroepen (excl. de Wereldom-
roep, die in 2013 grotendeels ophield te bestaan). De regionale omroepen nemen we niet
mee, wegens gebrek aan gegevens.1 Naast de ledenomroepen (die zendtijd krijgen op basis
van het aantal leden) bekijken we de zogenoemde taakomroepen, zoals de Nederlandse
Omroep Stichting (nos), ntr en Socutera, en de kerkelijke en geestelijke omroepen.2

Eigen bijdragen van kijkers/luisteraars spelen geen directe rol in de financiering van de
publieke omroep. Terwijl er tot 1999 kijk- en luistergeld werd geheven aan bezitters van
een radio of tv, worden sinds 2000 de programma’s van de publieke omroep betaald uit de
loon- en inkomstenbelasting. Iedere Nederlander betaalt sindsdien dus naar draagkracht,
ongeacht of men wel of niet van de diensten gebruikmaakt. De financiering verloopt dus
grotendeels uit rijksmiddelen, maar de reclame-inkomsten (via de ster) schommelen rond
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2005 rond de 30% van de inkomsten (tk 2004/2005). In 2014 bedroegen deze nog een
kwart van de inkomsten van de publieke omroep (tk 2015/2016).

Uitgaven aan publieke omroep veranderen weinig

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van de publieke omroep, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 920 miljoen euro en in 2015 850 miljoen euro.
In 1998 bedroeg de personele inzet 7000 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 7400 arbeidsjaren. De dienst-
verlening (een gewogen som van tv en radio) ligt in 2015 per saldo ongeveer op het niveau van 1998,
met gemiddeld 61 minuten tv en 70 minuten radio per dag.

Bron: scp (dps)

De uitgaven, inzet van personeel en de dienstverlening van de publieke omroep verande-
ren in de periode 1998 tot en met 2015 maar weinig, veel minder dan bij andere voorzienin-
gen zoals de musea het geval is. De reële uitgaven aan de publieke omroep dalen tussen
1998 en 2015 met 7%. De inzet van personeel stijgt tot 2001 met 23%, maar daalt daarna
zodat de personele inzet in 2015 6% meer arbeidsjaren betreft dan in 1998. De dienst-
verlening stijgt tot 2004 (17% hoger dan 1998), maar ligt in 2015 weer ongeveer op het
niveau van 1998. In even jaren leiden grote sportevenementen (zoals landenkampioen-
schappen voetbal en Olympische Spelen) tot een gemiddeld 5 procentpunten hogere
dienstverlening. Ook moet worden bedacht dat indirect gebruik (o.m. online kijken/luiste-
ren en terugkijken) niet in de maat voor de dienstverlening is verwerkt. Verder moet wor-
den gemeld dat de publieke omroep steeds meer concurrentie ondervindt van commer-
ciële omroepen. De kijkcijfers van de publieke omroep beslaan ongeveer een derde deel
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van de totale dienstverlening (in kijktijd, incl. commerciële omroep). Bij de luistercijfers van
de radio betreft dit ruim 40%. Hiernaast is er uiteraard de opgekomen concurrentie van
internet en andere online activiteiten. Zo bezien is de dienstverlening opvallend stabiel in
de onderzochte periode.
De uitgaven per kijk- en luisterminuut van de publieke omroep veranderen niet al te veel:
ze dalen al met al met 9% tussen 1998 en 2015 (zie figuur 1).

Dienstverlening publieke omroep schommelt licht

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de publieke omroep
We meten de dienstverlening van de publieke omroep aan de hand van het aantal minuten per
dag dat er naar de publieke omroep wordt gekeken op televisie, of via de radio wordt geluisterd.
Uitgesteld kijkenen luisteren (bv. via de website uitzendinggemist.nl) is niet opgenomen in de
meting, maar komt wel steeds vaker voor. De groei van het gebruik zal dus wat worden onder-
schat. Omdat het maken van een tv-programma over het algemeen meer kost dan een radio-
programma, worden de minuten tv-kijken zwaarder meegewogen (5,4 keer zo zwaar) dan het
aantal minuten dat naar de radio wordt geluisterd (CvdM 2018; npo 2016)

Figuur 2
Ontwikkelingen in de diensten van de publieke omroep, 1998-2015 (links in absolute aantallen en rechts in
indexcijfers, 1998 = 100)a

a Gemiddelde tijd besteed aan tv-kijken of radio luisteren. In de even jaren ligt de tv-tijd vaak hoger door
tweejaarlijkse sportevenementen.

Bron: scp (dps)

De dienstverlening (gewogen kijk- en luisterminuten, zie meting van de dienstverlening)
ligt in 2015 ongeveer op het niveau van 1998 (zie figuur 2). In grote lijnen stijgt tot 2004 het
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aantal minuten per dag dat wordt gekeken en geluisterd naar de publieke omroep.
Dat komt vooral doordat er in die periode steeds meer televisie wordt gekeken. In deze
periode stijgt het luisteren naar de radio slechts licht. Na 2004 daalt het aantal tv-minuten,
tot in 2007 het niveau van 1998 weer is bereikt. In de periode 2007 tot en met 2013 ligt het
aantal tv-minuten vaak iets hoger. De tv-tijd wordt duidelijk beïnvloed door het effect van
sport kijken in de even jaren (Olympische Spelen en internationaal voetbal). Verder gaat
men langzaamaan over op uitgesteld kijken en bv. Netflix, vooral jongeren (Wennekers et
al. 2016).
De tijd die aan radioluisteren wordt besteed, ligt tot 2011 hoger dan in 1998, maar laat
vanaf 2012 duidelijk een daling zien. Vooral jongeren luisteren minder radio of doen dit
online (Wennekers et al. 2016; Wiegman 2016).
Opgemerkt moet worden dat de groeiende mogelijkheden voor bijvoorbeeld terugkijken
van programma’s als een verbetering van de dienstverlening kan worden opgevat. Dit
soort kwaliteitsverbeteringen kan echter niet in de maat voor de dienstverlening worden
opgenomen.

Uitgaven en dienstverlening stabiel

De uitgaven aan de publieke omroep kennen geen grote veranderingen, maar vertonen
een wisselend beeld. Tussen 1998 en 2015 als geheel is een daling in de uitgaven van 8%
zichtbaar. Vergeleken met de meeste andere voorzieningen in dit onderzoek zijn de veran-
deringen zeer bescheiden. Zo verdubbelen bijvoorbeeld de reële uitgaven aan musea, ter-
wijl de veranderingen bij de omroep minder dan 20% van de uitgaven in 1998 bedragen
(zie figuur 1 en figuur 3). Ook de dienstverlening verandert niet sterk in deze periode.
Opvallend is dat de invloed van de component demografie vrij groot is (zie figuur 3). Dit
komt doordat ouderen (tot nu toe) veel vaker gebruikmaken van radio en tv (via de
publieke omroep) dan jongeren, en dus zwaarder meetellen in deze component (hun aan-
tal groeit snel). Maar de deelname neemt juist sterk af: binnen de leeftijdsgroepen wordt
steeds minder direct gekeken en geluisterd naar de publieke omroep.
Over de gehele periode bezien nemen de uitgaven per radio- en tv-minuut wat af. Dit komt
door dalende uitgaven aan niet-personele uitgaven per minuut. De loonkosten per uur zijn
gemiddeld gedaald, maar de personele uitgaven worden weer wat opgestuwd doordat er
meer personeel wordt ingezet per uitgezonden minuut; de arbeidsproductiviteit daalt.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de publieke omroep, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgaven schommelen door niet-personele uitgaven en lonen

Zoals eerder aangegeven veranderen de uitgaven aan de publieke omroep veel minder dan
bij de andere voorzieningen. De achterliggende ontwikkelingen in bijvoorbeeld de dienst-
verlening en de uitgaven per kijk- en luisterminuut veranderen ook niet sterk. We beperken
ons daarom tot een summiere bespreking van vier perioden.

Uitgaven stabiel tussen 1998 en 2003 door daling arbeidsproductiviteit en daling lonen
Tussen 1998 en 2003 zijn de uitgaven stabiel. De dienstverlening (kijk- en luisterminuten)
neemt heel weinig toe. De uitgaven per kijk- en luisterminuut nemen ook licht af. De per-
sonele uitgaven dalen licht door dalende uurlonen. Deze besparingen worden deels teniet-
gedaan doordat er per kijk- en luisterminuut wel meer personeel wordt ingezet (dalende
arbeidsproductiviteit).
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Uitgaven dalen sneller tussen 2003 en 2006 door daling niet-personele uitgaven
In de periode tussen 2003 en 2006 nemen de uitgaven af, nog steeds bij licht stijgende
dienstverlening. De loonkosten per uur nemen ook nog af, maar in deze periode groeit de
arbeidsproductiviteit juist: per verleende dienst wordt er minder personeel ingezet. Ook
zien we een afname van de inzet van niet-personele uitgaven per kijk- en luisterminuut.
Hierachter lijken zowel bezuinigingen te zitten (minder subsidie) als daling van de reclame-
inkomsten.

Uitgaven stijgen tussen 2006 en 2012 door niet-personele uitgaven en lonen
Het beeld in de periode daarna (2006 tot en met 2012) is heel anders: de uitgaven nemen
toe, vooral in het eerste en laatste tweetal jaren. Hier zijn verschillende oorzaken van. In
deze periode nemen zowel de loonkosten per uur als de niet-personele uitgaven per kijk-
en luisterminuut toe. Maar de dienstverlening neemt niet meer toe: de bevolking neemt
wel toe maar per hoofd van de bevolking wordt minder naar de publieke omroep gekeken
of geluisterd. Dit komt deels door de nieuwe mogelijkheden om media te gebruiken, zoals
series volgen op Netflix of via internet terugkijken of ‑luisteren van programma’s (Wenne-
kers et al. 2016).

Uitgaven dalen weer tussen 2012 en 2015 door daling dienstverlening
De dalende uitgaven in de laatste periode, tussen 2012 en 2015, worden vrijwel geheel
gestuurd door de dalende deelname, en de daardoor afnemende dienstverlening. Dit komt
waarschijnlijk door de digitalisering, zoals de groeiende mogelijkheden om via internet
muziek en films af te spelen als alternatief voor het kijken of luisteren via de omroepen. De
uitgaven aan het produceren en uitzenden van programma’s loopt mee met het dalende
aantal minuten: de uitgaven per kijk- en luisterminuut veranderen nauwelijks.

Noten

1 De uitgaven voor de Wereldomroep bedroegen in 2012 46 miljoen euro. De uitgaven voor regionale
omroepen bedroegen in 2015 156 miljoen euro. In de loop van de tijd zijn deze laatste uitgaven moeilijk
te volgen, omdat ze eerst onder het ministerie van ocw vielen, daarna onder het Provinciefonds, en
later weer terugkwamen onder ocw.

2 De kerkelijke en geestelijke omroepen werden in 2016 opgeheven.
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Sportaccommodaties

– De uitgaven aan sportaccommodaties (sporthallen, sportvelden, enz.) nemen toe; het
tempo van de toename (46%) ligt echter veel lager dan gemiddeld in de publieke sec-
tor (66%).

– De dienstverlening van sportaccommodaties verandert niet veel.
– Zowel de personele als de niet-personele uitgaven per deelnemer zijn in de periode

1998 tot en met 2015 toegenomen.

Kader 1 Kerncijfers sportaccommodaties1

In 2015 zijn ruim 3,5 miljoen mensen lid van een sportvereniging. Daarnaast worden 60 miljoen
bezoeken aan zwembaden gebracht. De overheidsuitgaven aan sportaccommodaties bedragen in
2015 1,3 miljard euro, ofwel ongeveer 15% van de overige voorzieningen. Ongeveer 37% daarvan
betreft personele uitgaven. De sportaccommodaties zijn in 2015 goed voor bijna 12.000 arbeidsja-
ren, dat is 11% van het aantal arbeidsjaren van de overige voorzieningen.
 
Bron: scp (dps)

De rijksoverheid wil mensen stimuleren om meer te sporten en bewegen, met als doel de
lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten te bevorderen (Rijksoverheid
2017; Tiessen-Raaphorst 2015). Hiervoor moeten er toegankelijke en veilige openbare
ruimten, accommodaties en organisaties zijn voor sport, en begeleiding door goede trai-
ners en andere professionals. Ook wordt aandacht gevraagd voor de positieve kanten
(gezondheid, opvoedende waarde) en negatieve kanten van sport (blessures, ongewenst
gedrag) (zie bv. Tiessen-Raaphorst 2015). Bijna alle uitgaven aan sportaccommodaties
lopen via de gemeenten. Ongeveer een kwart van de totale uitgaven wordt door gebruikers
van de accommodaties opgebracht. Het gaat hier niet om commerciële (niet-
gesubsidieerde) sportbeoefening, evenmin als sport en bewegen buiten verenigingen om.
De overheid draagt ongeveer 50% van de financiering van de sportaccommodaties. De
overige 50% wordt in gelijke mate gedragen door gebruikers (entree- en lesgelden) en ove-
rige inkomsten (zoals sponsorgelden).
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Uitgaven aan sportaccommodaties nemen toe, dienstverlening stabiel

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening van sportaccommodaties, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 1,0 miljard euro en in 2015 1,3 miljard euro. In
1998 bedroeg de personele inzet 10.500 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 11.290 arbeidsjaren. De dienst-
verlening is een gewogen index van het aantal leden van sportverenigingen en het aantal zwembadbe-
zoeken (zie Meting van de dienstverlening van sportaccommodaties).

Bron: scp (dps)

Tussen 1998 en 2015 nemen de reële uitgaven aan sportaccommodaties met 33% toe. Het
overheidsbeleid heeft regelmatig middelen ingezet om de bevolking in beweging te krijgen
om de gezondheid te bevorderen (Pommer et al. 2015; Tiessen-Raaphorst 2015). Zo trad in
2008 de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (nasb) in werking, die eindigde in
2014 (zie bv. Heijkoop en Van den Heuvel 2010), en van 2005 tot en met 2011 was er de
regeling Buurt, Onderwijs en Sport, afgekort bos-regeling (De Jong et al. 2011). Sinds 2008
zijn in steeds meer gemeenten buurtsportcoaches aan het werk die sport- en beweegaan-
bod in de buurt organiseren en een verbinding leggen met andere sectoren, zoals zorg,
welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs (Van Lindert et al. 2017; Sportindebuurt
2017). Een deel van deze extra uitgaven voor sport zullen ook hun weg hebben gevonden
naar de accommodaties. In welke mate dit heeft plaatsgevonden, is helaas niet te achter-
halen. Vanaf 2010 nemen de overheidsuitgaven voor sport niet meer toe, wat ook in de uit-
gaven voor sportaccommodaties is terug te zien (cbs 2018).
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De inzet van personeel neemt veel minder snel toe dan de uitgaven (26%). Aangezien de
dienstverlening wat afneemt, nemen zowel de reële uitgaven als de inzet van personeel per
sporter toe (zie figuur 1).

Stijging leden vereniging, daling zwembadbezoek

Kader 2 Meting van de dienstverlening van sportaccommodaties
We meten de dienstverlening van sportaccommodaties aan de hand van het aantal leden van ver-
enigingen en het aantal zwembadbezoeken. We kijken alleen naar leden van verenigingen die een
specifieke accommodatie hebben, zoals veldsporten en sporten die in sporthallen worden beoe-
fend. De leden van zwemverenigingen nemen we daarbij niet mee, omdat dat een dubbeltelling
zou opleveren met het bezoek aan zwembaden, dat apart wordt gemeten.
Om beide vormen van dienstverlening samen te nemen tot een maat voor de dienstverlening,
wegen we de ledenaantallen en de zwembadbezoeken. Hierbij wegen verenigingsleden relatief
zwaar mee, omdat zij meerdere malen per jaar gebruikmaken van de sportaccommodaties. We
wegen met de kosten (in 2012 (cbs 2015a)) per verenigingslid (noc*nsf 2017) en zwembadbezoek
(cbs 2015b). Dit betekent dat we het aantal leden van sportverenigingen ruim 34 keer zo zwaar
meewegen als het aantal zwembadbezoeken.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van sportaccommodaties, 1998-2015 (links in absolute aantallen zoals
aangegeven en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Het aantal leden van sportverenigingen neemt eerst gestaag toe, maar is vanaf 2009 sta-
biel (noc*nsf 2017) (zie figuur 2). Het aantal leden neemt bij sommige sporten flink toe,
bijvoorbeeld bij badminton en squash (noc*nsf 2017).2 Bij andere sporten neemt het
ledental juist flink af, zoals bij hockey en golf. De toename van het aantal verenigingsleden
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is in overeenstemming met de doelen van de overheid om meer mensen aan het bewegen
en sporten te krijgen (Pommer et al. 2015; Tiessen-Raaphorst 2015). Het aantal bezoeken
van (gemeentelijke en particuliere) zwembaden neemt echter gestaag af. De totale dienst-
verlening is een gewogen index van het aantal verenigingsleden en het aantal zwembad-
bezoeken (zie meting van de dienstverlening). Bij het interpreteren van de uitkomsten van
onze analyses moet goed in het oog worden gehouden dat deze een onvolledig beeld
geven van het totale sport- en bewegingsaanbod. Het betreft alleen de sportaccommoda-
ties en niet het individueel (ongeorganiseerd) en commercieel sporten.3 Daarnaast kunnen
we ook geen rekening houden met het effect van de verschillende actieprogramma’s die
een andere manier van sporten en bewegen stimuleren.

Uitgaven per verleende dienst nemen gestaag toe

Uit figuur 1 was al duidelijk dat de uitgaven per verleende dienst (grofweg: per sporter) fors
toenemen. Zoals gezegd maakt de overheid middelen vrij voor het stimuleren van sport
(zie bv. tk 2009/2010; vws 2004). De resultaten daarvan kunnen echter maar ten dele tot
uitdrukking komen in de maat voor de dienstverlening die we hier hanteren. Over initiatie-
ven die bijvoorbeeld via het onderwijs tot stand komen, hebben we geen informatie. De
gemeten dienstverlening is over de gehele periode tamelijk constant (zie figuur 2). Hoewel
de bevolking groeit, leidt dit dus niet tot een toename van de dienstverlening van sport-
accommodaties. Het aantal sporters per hoofd van de bevolking is het grootst in de leef-
tijdsgroep tot 35 jaar (Alles over sport 2017; Volksgezondheidenzorg.info 2018) en deze
groep wordt langzaam kleiner. Ouderen sporten relatief weinig, terwijl deze groep juist
groeit. Door deze twee ontwikkelingen neemt de totale gemiddelde deelname licht af. Dit
betekent niet per se dat mensen minder sporten. Zo geven Bijl et al. (2017) aan dat er een
verschuiving plaatsvindt van sporten in verenigingsverband naar het individueel sporten,
en vooral volwassenen en ouderen sporten liever buiten verenigingsverband.
De uitgaven nemen toe door zowel groeiende personele als niet-personele uitgaven (zie
figuur 3, zie ook Tiessen-Raaphorst 2015). De niet-personele uitgaven vormen bij de sport-
accommodaties driekwart van de uitgaven. Per sporter stijgen de totale uitgaven met 43%.
Dit betreft vooral uitgaven voor zaken als onderhoud en schoonmaak; de kapitaallasten
nemen juist wat af (Tiessen-Raaphorst 2015). De personele uitgaven per sporter nemen
sneller toe, maar hebben een kleinere invloed op de groei van de uitgaven doordat ze
slechts een derde deel van de uitgaven beslaan. De loonkosten per uur nemen toe en er
wordt steeds meer personeel per sporter ingezet (dalende arbeidsproductiviteit), wat beide
de uitgaven doet stijgen.
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan sportaccommodaties, 1998-2015 (in procenten)a, b, c

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

c De gearceerde staven in de even jaren zijn gebaseerd op geschatte gegevens van (personele) uitgaven
en inzet van personeel.

Bron: scp (dps)

Uitgaven groeien tussen 1998-2003 en tussen 2005 en 2009

In de ontwikkeling van de reële uitgaven (zie figuur 3) zijn vier verschillende perioden aan
te wijzen: 1998 tot en met 2003 met stijgende uitgaven; 2003 en 2005 met dalende uitga-
ven. Tussen 2005 en 2009 nemen de uitgaven weer toe, waarna ze stabiliseren.

Uitgaven tussen 1998 en 2003 groeien door stijgende personele en niet-personele uitgaven
In de periode tussen 1998 en 2003 nemen de uitgaven aan sportaccommodaties toe. Dit
geldt zowel voor de bruto-overheidsuitgaven als voor bijdragen van de sporters zelf
(Breedveld en Tiessen-Raaphorst 2006). De dienstverlening groeit mee met de bevolkings-
omvang; de deelname verandert nauwelijks.
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De uitgavengroei bij een gematigde stijging van de dienstverlening betekenen dat de uit-
gaven per verleende dienst toenemen. Vooral de niet-personele uitgaven per verleende
dienst stijgen in deze periode. De personele uitgaven per verleende dienst groeien ook,
zowel door toenemende inzet van personeel (dalende arbeidsproductiviteit), als door stij-
gende loonkosten per uur.

Uitgaven tussen 2003 en 2005 dalen licht door stijgende arbeidsproductiviteit
Tussen 2003 en 2005 stagneert de uitgavengroei. Deze uitgavengroei is groter dan de
daling van de dienstverlening. Deze dienstverlening neemt af door een dalende deelname.
De niet-personele uitgaven per verleende dienst nemen af. Ook de inzet van personeel per
verleende dienst neemt af, zodat de arbeidsproductiviteit toeneemt. De bijbehorende uit-
gavenmatiging compenseert de lichte stijging van de loonkosten per uur.

Uitgaven tussen 2005 en 2009 groeien weer
Rond 2005 slaat de afname van de uitgaven weer om naar een groei, onder meer gestimu-
leerd door de sportnota Tijd voor sport (vws 2005), die sport relateert aan preventieve
gezondheidszorg en welzijnsbeleid (Bijl et al. 2017; Breedveld en Tiessen-Raaphorst 2006).
Dit komt vooral doordat de niet-personele uitgaven toenemen, maar ook door een stijging
bij de personele uitgaven doordat er steeds meer personeel per verleende dienst wordt
ingezet (dalende arbeidsproductiviteit). De loonkosten per uur stijgen wat sneller dan in de
vorige periode, maar niet zo snel als in de eerste periode.

Uitgaven tussen 2009 en 2015 dalen door dalende deelname
De uitgavengroei stagneert vanaf 2009 (zie ook Pommer et al. 2015 en Tiessen-Raaphorst
2015). In deze periode daalt de dienstverlening door een dalende deelname. De verande-
ringen in de uitgaven per verleende dienst zijn gematigd, waardoor de reële uitgaven iets
afnemen. Hetzelfde geldt voor de achterliggende factoren: de niet-personele uitgaven per
verleende dienst veranderen nauwelijks. De personele uitgaven per sporter nemen wel iets
toe: de loonkosten per uur stijgen licht, evenals de inzet van personeel per verleende
dienst. Tiessen-Raaphorst (2015) merkt op dat de economische crisis niet heeft geleid tot
grote bezuinigingen op dit terrein.

Noten

1 De informatie over leden van sportverenigingen is voor alle jaren beschikbaar (noc*nsf 2017). De ove-
rige informatie betreft cbs-gegevens die om de drie jaar worden gemeten. De tussenliggende jaren
worden geïnterpoleerd. Voor zwembadbezoeken ontbreken vooralsnog de gegevens na 2012. Ook de
uitgaven in 1998 zijn geschat.

2 Hoewel de groei van het aantal leden van voetbalverenigingen in de belangstelling staat, is in de cijfers
tot 2015 geen sterke groei zichtbaar. Dit betreft vooral meisjesvoetbal. Meisjes vormen nog steeds een
klein deel van het totaal aantal voetballers (noc*nsf 2017).

3 In 2016 was 31% van de bevolking van 6 jaar en ouder lid van een sportvereniging, terwijl 72% van deze
groep minstens twaalf keer per jaar sportte (Volksgezondheidenzorg.info 2018).
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De Belastingdienst1

– De uitgaven aan de bedrijfsvoering van de Belastingdienst bedragen in 2015 2,5 miljard
euro. In reële termen groeien deze uitgaven met 29%, dus veel minder snel dan de
gehele publieke sector (96%).

– Het aantal aanslagen en toeslagen is volatiel, maar neemt tussen 1998 en 2015 met
73% toe.

– De personele uitgaven per aanslag/toeslag nemen af doordat per handeling minder
personeel wordt ingezet, waarschijnlijk als gevolg van automatisering.

– Het is opvallend dat de uitgaven niet sterk meebewegen met de veranderingen in de
dienstverlening.

Kader 1 Kerncijfers Belastingdienst
De Belastingdienst voert diverse regelingen uit (vaak belastingen) en keert drie typen toeslagen
uit. De meeste Nederlanders hebben wel met een of meer van de regelingen te maken. Enkele
voorbeelden: in 2015 werden 12,5 miljoen definitieve aanslagen inkomstenbelasting en 9,8 mil-
joen aangiften motorrijtuigenbelasting behandeld. De uitgaven voor de bedrijfsvoering van de
Belastingdienst bedroegen 2,5 miljard euro, 32% van de overige voorzieningen. Ongeveer 74%
hiervan betreft personele uitgaven. Er zijn in 2015 25.000 voltijds arbeidsjaren (23% van de
arbeidsjaren in de overige voorzieningen).
 
Bron: scp (dps)

De Belastingdienst heft belastingen waarmee overheidsuitgaven worden bekostigd, zoals
belastingen op inkomsten, omzet en motorrijtuigen. Daarnaast verstrekt de overheid sinds
2005 toeslagen opdat huishoudens – ook die met lagere inkomens – een aanvaardbaar
niveau kunnen realiseren voor zorgvoorzieningen, zorg voor kinderen en wonen (d.m.v.
zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag), en om de toegankelijkheid van de kin-
deropvang te verbeteren (kinderopvangtoeslag). De Belastingdienst wordt geheel door de
rijksoverheid gefinancierd.
In dit rapport wordt naast de toeslagen een zo breed mogelijk scala aan belastingen in de
dienstverlening meegenomen. Het gaat daarbij niet om de bedragen die worden geïnd of
uitgekeerd, maar om het aantal aanslagen of toeslagen dat door de Belastingdienst wordt
behandeld.2 Na 2015 is in de media veel te doen geweest over de leegloop bij de Belasting-
dienst: veel personeel verlaat de Belastingdienst door de riante vertrekvergoedingen. Dit
kan grote invloed hebben op de uitgaven van de Belastingdienst. Dit valt echter buiten de
periode die we hier beschrijven.
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Dienstverlening Belastingdienst groeit sneller dan uitgaven

De reële uitgaven aan de Belastingdienst lagen in 2015 29% hoger dan in 1998. De inzet van
personeel was per saldo in 2015 ongeveer gelijk aan die van 1998. De dienstverlening steeg
juist met 73%. De uitgaven per verleende dienst nemen dus af (zief iguur). De grootste
groei in de dienstverlening vindt, na de introductie van de toeslagen in 2005, schoksgewijs
plaats vanaf 2008. Dit komt vooral door ontwikkelingen in het aantal afgehandelde aansla-
gen bij de inkomstenbelasting, evenals de beweging daarna.

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening bij de Belastingdienst, 1998-2015 (in indexcijfers,
1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 2,0 miljard euro en in 2015 2,5 miljard euro. In
1998 bedroeg de personele inzet 29.500 arbeidsjaren, in 2015 is dat iets minder met 29.400 arbeidsja-
ren. De dienstverlening is een gewogen optelling van dertien verschillende regelingen.

Bron: scp (dps)
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Groei dienstverlening door meer aangiften inkomenssfeer

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de Belastingdienst
De Belastingdienst voert diverse regelingen uit (vaak belastingheffing). De Belastingdienst int
belastingen en rechten op bijvoorbeeld inkomen, loon, omzet, en erfenissen, maar ook motorrij-
tuigenbelasting en invoerrechten. Daarnaast keert de Belastingdienst sinds 2005 ook zorgtoeslag,
huurtoeslag en kinderopvangtoeslag uit. Sinds 2008 wordt door de Belastingdienst het kindge-
bonden budget (in 2008 kindertoeslag genoemd) uitgekeerd. Omdat het afhandelen van de aan-
slagen/toeslagen voor de verschillende regelingen ongelijksoortige handelingen zijn, is het niet
zinvol ze zomaar op te tellen. De dienstverlening is daarom gemeten door elke handeling te
wegen met de tijd die de Belastingdienst er gemiddeld mee bezig is. We kiezen, net als elders in dit
rapport, voor gewichten die niet variëren in de tijd. Uiteraard is het mogelijk dat de tijd per hande-
ling verandert, bijvoorbeeld door automatisering. Maar dat effect wordt in de analyse opgevat als
een verandering in de productiviteit. In dit rapport gaan we uit van acht typen belastingen en vier
typen toeslagen. De dienstverlening van de douane wordt niet onderzocht, omdat er onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn. Zie Indicatoren en bronnen per voorziening voor een overzicht van de
diensten die in de maat voor de dienstverlening zijn opgenomen.

Figuur 1 laat zien dat de dienstverlening van de Belastingdienst met ongeveer driekwart
toeneemt tussen 1998 en 2015. De relevante bevolking (16 jaar en ouder) nam echter maar
met 10% toe. Per hoofd van de bevolking (16 jaar en ouder) is de dienstverlening dus met
ongeveer 60% gestegen: de deelname is toegenomen (lichtgroene staaf in figuur 3). Het
voert hier te ver om de ontwikkelingen van alle verschillende regelingen te bespreken, dus
we beperken ons tot enkele opvallende zaken (zie figuur 2). Wat betreft aantallen aangiften
of uitkeringen zijn vooral de aangiften inkomstenbelasting (12,5 miljoen in 2015), motorrij-
tuigenbelasting (9,8 miljoen), omzetbelasting (8,2 miljoen) en de loonbelasting (7,6 mil-
joen) van belang. Ook het aantal zorgtoeslagen (vanaf 2005) is relatief groot (4,1 miljoen).
De aantallen loonaangiften en aangiften vennootschapsbelasting zijn kleiner, maar groeien
snel (een ruime verdubbeling tussen 1998 en 2015). Vanaf 2005, het jaar van introductie,
groeien ook de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag met meer dan de helft. In 2008
neemt het aantal toeslagen nog verder toe door de invoering van de kindertoeslag, vanaf
2009 vervangen door het kindgebonden budget. Het aantal aangiften voor motorrijtuigen-
belasting is gehalveerd, waarschijnlijk doordat vanaf 2000 doorlopende incasso’s worden
afgegeven en niet meer per kwartaal een aanslag wordt verstuurd (Belastingdienst 2003).
De stijging van de dienstverlening in 2005 komt doordat ook toeslagregelingen door de
Belastingdienst worden uitgevoerd, wat de stijging in de dienstverlening vanaf dat jaar ver-
klaart. De pieken in de dienstverlening door de Belastingdienst in 2008 en 2011 komen
vooral voor rekening van grote aantallen aangiften inkomstenbelasting. In 2008 zijn niet
alleen zoals gewoonlijk de aangiften over het vorige jaar behandeld, maar is ook een
inhaalslag gemaakt met de voorraad aangiften over 2006 en eerder (Belastingdienst
2009).3 In 2011 is na een intensieve campagne het aandeel (digitale) aangiften gegroeid
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(Belastingdienst 2012). Ook wordt steeds meer gebruikgemaakt van vooraf ingevulde
gegevens.

Figuur 2
Ontwikkelingen in de dienstverlening van de Belastingdienst, 1998-2015 (links in absolute aantallen × mil-
joen en rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Aanslagen en toeslagen nemen toe; uitgaven blijven achter

Zoals eerder aangegeven neemt de dienstverlening tussen 1998 en 2015 met ongeveer 75%
toe en blijven de uitgaven (vooral vanaf 2008) daarbij achter (zie ook figuur 3). Per saldo
wordt er dus meer geproduceerd tegen duidelijk lagere uitgaven per verleende dienst.
Digitalisering heeft een deel van de productiviteitswinst mogelijk gemaakt. In bijvoorbeeld
2011 is vooral in het aantal digitale aangiften een toename te zien; alle bedrijven en 95%
van de particulieren doen hun aangifte dan digitaal (Belastingdienst 2012). De niet-
personele uitgaven per aangifte/toeslag nemen af, maar de personele uitgaven per aan-
gifte/toeslag veranderen niet veel. De loonkosten per uur nemen weliswaar toe, maar de
personeelsomvang blijft stabiel, ondanks de groeiende dienstverlening: de arbeidsproduc-
tiviteit neemt toe. Het is niet bekend of de mate waarin controles worden uitgevoerd is
veranderd. Wel is de manier waarop dat wordt gedaan veranderd door automatisering
(Belastingdienst 2005; 2007). Vanaf 2008 veranderen de afzonderlijke componenten vrij
snel. De samenloop van deze ontwikkelingen heeft een belangrijke dempende werking op
de uitgaven die niet verder te duiden is: de component ‘groei-op-groei’ is vanaf 2008
negatief. Dit komt door de combinatie van factoren die de uitgaven opstuwen (vooral deel-
name en loonkosten per uur) en andere factoren die de uitgavengroei juist dempen
(arbeidsproductiviteit en niet-personele uitgaven) (zie Opzet en aanpak voor een toelich-
ting op de component ‘groei-op-groei’).
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Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan de Belastingdienst, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)

Uitgavenontwikkeling stabiel, meer dienstverlening

De ontwikkelingen in de uitgaven en de dienstverlening lopen gelijkmatig op in de periode
1998 tot en met 2015 (zie figuur 3). We onderscheiden hier drie perioden. Van 1998 tot en
met 2002 stijgen de uitgaven, en stabiliseren daarna. Vervolgens is er een daling tot 2004.
De Belastingdienst noemt als verklaringen dat de personele inzet terugloopt onder meer
door een vacaturestop, en dat er verschillende efficiencymaatregelen zijn genomen, zoals
een scherp inkoopbeleid (Belastingdienst 2005). In 2005 liggen de uitgaven wat hoger
doordat er ook toeslagen moeten worden afgehandeld. Vanaf 2005 blijven de uitgaven
weer redelijk stabiel.
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Uitgaven groeien tussen 1998 en 2000 vooral door niet-personele uitgaven per verleende
dienst
Tussen 1998 en 2000 groeien de uitgaven. De dienstverlening neemt wel toe, maar de uit-
gaven groeien sneller. Dit laatste komt vooral door meer niet-personele uitgaven per aan-
gifte (zie ook figuur 1). Na 2000 stabiliseert de uitgavengroei. De dienstverlening daalt in
deze periode, maar de uitgaven per aangifte nemen juist toe, vooral door een stijging van
de loonkosten per uur.

Tussen 2002 en 2004 nemen de uitgaven af
De dienstverlening is tussen 2002 en 2004 per saldo stabiel. Stijgende arbeidsproductiviteit
zorgt ervoor dat de uitgaven per verleende dienst dalen. De Belastingdienst meldt in 2004
besparingen te hebben bereikt, en de ict heeft dan een forse impuls gekregen (Belasting-
dienst 2005). Ook de inzet van personeel loopt terug, zodat de totale uitgaven in 2004
lager uitkomen dan in 2002.

Alleen in 2005 groeien de uitgaven, daarna stabiel
In grote lijnen veranderen de reële uitgaven tussen 2005 en 2015 niet veel. In 2005 worden
de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag) geïntroduceerd. Daardoor ligt de deel-
name (dienstverlening per hoofd van de bevolking) wat hoger en daarmee ook de dienst-
verlening. De inzet van zowel niet-personele als personele uitgaven blijven achter bij de
toenemende dienstverlening: de uitgaven per aangifte/toeslag nemen af.
In deze periode heeft de Belastingdienst de overstap gemaakt naar elektronisch indienen
van aangiften, wat de personele inzet kan verminderen (zie bv. Belastingdienst 2005). Ook
wordt geïnvesteerd in het vooraf invullen van gegevens in de aangiften, wat de kwaliteit
van de dienstverlening vergroot (Belastingdienst 2007).
Na 2005 doet zich een nieuw verschijnsel voor: de uitgaven blijven ongeveer gelijk, maar de
dienstverlening groeit: de deelname groeit en ontwikkelt zich grillig. Het ministerie van
Financiën meldt dat de uitgaven per belastingplichtige tussen 2004 en 2008 gedaald zijn,
met uitzondering van 2005, toen de voorbereidingen voor het afhandelen van de toeslagen
werden gedaan (Financiën 2010).
Na 2008 kent de dienstverlening uitschieters, doordat inhaalslagen zijn gemaakt in het
afhandelen van achterstallige aangiften (Belastingdienst 2009). In de periode 2011 tot en
met 2015 is de Belastingdienst bovendien een taakstelling opgelegd die, volgens de Belas-
tingdienst zelf, moet worden behaald door efficiënter werken en versobering (Belasting-
dienst 2012; tk 2016/2017). Ook wordt er minder personeel ingezet: de arbeidsproductivi-
teit stijgt. We zien dan ook in deze periode een afname van de uitgaven per verleende
dienst. Vanaf 2011 wordt er ingezet op uitstroom van personeel (Belastingdienst 2012).
Hierdoor neemt de arbeidsproductiviteit toe, al is het de vraag of de grote uitstroom de
kwaliteit ten goede komt (zie bv. Leeuwarder Courant 2013). Wel nemen de loonkosten per
uur vanaf 2005 gestaag toe, wat de uitgaven opdrijft. Het lijkt daarbij vooral te gaan om
het hoger inschalen van personeel; de cao-lonen stijgen maar matig.
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Stabiliteit in uitgaven
De stabiliteit in de uitgaven doet vermoeden dat de hoeveelheid werk nu eenmaal gedaan
moet worden, zonder dat de inzet van middelen sterk kan worden veranderd. Het structu-
reel hogere niveau van de dienstverlening sinds 2008 wordt gerealiseerd door meer te
doen met evenveel mensen en middelen. De arbeidsproductiviteit stijgt dus en de uitgaven
per verleende dienst dalen mee. Uiteraard zullen automatisering en misschien standaardi-
sering hierbij een grote rol hebben gespeeld.

Noten

1 De douane maakt ook deel uit van de Belastingdienst. Omdat er onvoldoende informatie is over de
dienstverlening van de douane, wordt dit deel van de Belastingdienst niet in de analyse opgenomen.
Hiertoe zijn de (personele) uitgaven en personele inzet verlaagd aan de hand van het aandeel personeel
dat bij de douane werkt.

2 De werkzaamheden van de Belastingdienst, en daarmee de productiviteit, veranderen immers niet
wanneer belastingtarieven of de hoogte van toeslagen worden gewijzigd.

3 Sinds 2006 heft en int de Belastingdienst ook premies werknemersverzekeringen. Door aanloopproble-
men in dit nieuwe proces is uiteindelijk een deel van de aangiften 2006 conform aangifte vastgesteld
(Belastingdienst 2009).
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Kinderopvang

– De uitgaven aan kinderopvang bedragen in 2015 ongeveer 3 miljard euro en groeien
met 280% veel sneller dan in andere publieke sectoren (gemiddeld 66%).

– De dienstverlening (aantal geplaatste kinderen) verdubbelt tussen 1998 en 2015, onder
meer doordat de overheid de dienstverlening stimuleert en door aanpassingen in de
eigen bijdrage van ouders.

– De uitgaven per geplaatst kind nemen toe, onder meer door veranderingen in de kwa-
liteitseisen die worden gesteld aan kinderopvang.

Kader 1 Kerncijfers kinderopvang
In 2015 worden 687.000 kinderen opgevangen in een vorm van kinderopvang: peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang. De uitgaven aan kinderopvang bedragen ongeveer
3 miljard euro (33% van de overige voorzieningen). Ruim twee derde deel daarvan betreft perso-
nele uitgaven. De kinderopvang is in 2015 goed voor ruim 56.000 arbeidsjaren, ofwel de helft van
de arbeidsjaren in de overige sectoren.
 
Bron: scp (dps)

De kinderopvang heeft verschillende doelen. Het eerste doel is het bevorderen van de
mogelijkheden om arbeid en zorg voor kinderen te combineren, en op die manier de
arbeidsparticipatie van vooral vrouwen te vergroten. Een tweede doel is het ondersteunen
van ouders bij de opvoeding van hun kinderen, door spelenderwijs de ontwikkeling te sti-
muleren in een vertrouwde en veilige omgeving (tk 2005/2006b).
In dit rapport onderscheiden we:1

– kinderdagverblijven, voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan;
– buitenschoolse opvang, waar basisschoolkinderen voor en na schooltijd terecht-

kunnen en in de schoolvakanties;
– peuterspeelzalen, waar kinderen enkele dagdelen per week naartoe kunnen gaan.

Deze drie vormen worden in dit rapport samen bestudeerd, omdat informatie over perso-
neel en uitgaven voor een deel van de periode alleen voor het geheel beschikbaar is. De
gastouderopvang kan hier niet als onderdeel van de kinderopvang worden meegenomen,
omdat er weliswaar informatie beschikbaar is over het aantal geplaatste kinderen, maar
niet over de (totale) uitgaven en de inzet van personeel. Wanneer werkende ouders
gebruikmaken van kinderopvang (excl. peuterspeelzalen) ontvangen zij sinds 20052 een
inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten daarvan: de kinderopvangtoeslag. In
2015 dragen ouders op die manier 38% bij aan de financiering van de kinderopvang. Ook
leveren werkgevers een bijdrage, namelijk via werkgeverspremies. Dit was in 2015 41% van
de middelen. De overheid financiert de resterende 21% (Brancheorganisatie Kinderopvang
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2016). Ook voor peuterspeelzalen wordt door ouders een inkomensafhankelijke eigen bij-
drage betaald. Deze varieerde in 2015 van 9% voor huishoudens met de laagste inkomens
tot ruim 80% voor huishoudens met hoge inkomens (vng 2014). De resterende uitgaven
komen voor rekening van gemeenten.

Uitgaven groeien sneller dan aantal geplaatste kinderen

De reële uitgaven aan kinderopvang zijn vanaf 1998 fors toegenomen. In 2011 zijn de uitga-
ven 3,5 keer zo hoog als in 1998, en ondanks de daling die daarna inzet, liggen de uitgaven
ook in 2015 nog 2,8 keer zo hoog als in 1998. Dit heeft te maken met een verdubbeling van
de dienstverlening van kinderopvang en met de groeiende inzet van personeel: deze is met
een factor 2,3 toegenomen (zie figuur 1). Vanaf 2012 is de dienstverlening gedaald, evenals
de bijbehorende uitgaven en personeel. In 2015 lijkt de daling van de dienstverlening tot
staan gebracht, terwijl de uitgaven en het ingezette personeel nog wel dalen. In het alge-
meen worden de ontwikkelingen vaak gestuurd door beleidsingrepen (zie de beschrijving
van de dienstverlening).

Figuur 1
Reële uitgaven, arbeidsjaren en dienstverlening in de kinderopvang, 1998-2015 (in indexcijfers, 1998 = 100)a

a De reële uitgaven bedragen (in prijzen van 2015) in 1998 0,8 miljard euro en in 2015 3,0 miljard euro. In
1998 bedraagt de personele inzet 24.000 arbeidsjaren, in 2015 zijn dat 57.500 arbeidsjaren. Het aantal
kinderen in de kinderopvang neemt toe van 363.000 in 1998 tot 687.000 in 2015.

Bron: scp (dps)
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Ontwikkelingen dienstverlening kinderopvang door beleid

Kader 2 Meting van de dienstverlening van de kinderopvang
We meten de dienstverlening van de kinderopvang aan de hand van het aantal geplaatste kinde-
ren op de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en bij de peuterspeelzalen. Deze dienst-
verlening wordt samengenomen tot een indicator van de totale dienstverlening door te wegen
met de uitgaven per geplaatst kind in 2013. Hierbij telt een kind op de buitenschoolse opvang en
op de peuterspeelzaal één keer mee, en een kind op een kinderdagverblijf ongeveer twee keer. De
gewichten zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat een kind gebruikmaakt van de drie
typen kinderopvang (cbs 2017). Hierbij wordt geen rekening gehouden met de (maximale) uur-
prijzen, omdat deze niet veel van elkaar verschillen (Belastingdienst 2015).

We onderscheiden de dienstverlening van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buiten-
schoolse opvang. Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van een (of meer) van de drie vor-
men van kinderopvang vertoont elk hun eigen verloop (zie figuur 2). Zo neemt het aantal
kinderen in de kinderdagverblijven gestaag toe, maar daalt licht in de laatste jaren. Ook het
aantal kinderen in de buitenschoolse opvang neemt flink toe, van 43.000 in 1998 tot
315.000 in 2012, waarna ook daar een daling inzet. Hiermee is het aantal kinderen in de
buitenschoolse opvang aan het einde van de onderzoeksperiode groter dan dat in de kin-
derdagverblijven. In 1998 is het aantal kinderen in kinderdagverblijven met 132.000 nog
ongeveer drie keer zo groot als het aantal kinderen op de buitenschoolse opvang. Het aan-
tal kinderen op peuterspeelzalen neemt juist gestaag af gedurende de gehele periode, van
bijna 188.000 in 1998 tot 103.000 in 2015. Misschien komt dit juist doordat de groeiende
groep kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan niet ook nog naar de peuterspeelzaal
zullen gaan.
Verschillende onderzoeken laten zien dat veranderingen in de kinderopvangtoeslag
samengaan met variaties in gebruik van kinderopvang (Berden en Kok 2011; Bettendorf et
al. 2015; Portegijs et al. 2014). Dit is ook duidelijk zichtbaar in de dienstverlening in figuur 2.
Sinds 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.3 Hiermee is de financiering van de formele
opvang veranderd: ouders zijn niet langer afhankelijk van een bijdrage van de gemeente of
het uwv of van (vrijwillige) werkgeversbijdragen (Staatsblad 2004). De verschillende rege-
lingen zijn omgezet naar een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag die de Belasting-
dienst uitkeert (zie de Belastingdienst). Met deze wet wil de overheid de financiële drem-
pels voor de dienstverlening van kinderopvang verminderen en daardoor de arbeidsparti-
cipatie van vooral vrouwen stimuleren. In de jaren na de invoering van de Wet kinderop-
vang is de kinderopvangtoeslag verhoogd. Sinds 2007 wordt ook de werkgeversbijdrage
door de Belastingdienst uitgekeerd en dragen alle werkgevers verplicht bij aan de opvang
(Berden et al. 2009; Van Oploo et al. 2008). Sinds 2007 moeten scholen ook zorgen dat er
buitenschoolse opvang beschikbaar is voor hun leerlingen (tk 2005/2006a). Deze maatre-
gelen hebben het gebruik van kinderopvang gestimuleerd (vooral buitenschoolse opvang).
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Na 2011 is de kinderopvangtoeslag in verschillende fasen verlaagd. Voor hogere inkomens
was de daling groter dan voor lagere inkomens. Deze maatregel is in 2014 weer (deels)
teruggedraaid (Staatsblad 2013).4 Sinds 2012 is de toeslag gekoppeld aan het aantal
gewerkte uren en ging de maximale hoogte van uurprijzen waarover de toeslag werd bere-
kend in reële termen naar beneden (ek 2010/2011; Staatsblad 2012). Deze maatregelen
leverden extra uitgaven op voor de ouders, die daardoor vaker afzagen van de dienst-
verlening van kinderopvang. Hierdoor daalt de dienstverlening van kinderopvang vanaf
2012.
Peuterspeelzalen worden niet via de Wet kinderopvang bekostigd. De stimulerende werk-
ing van de Wet kinderopvang is dan ook niet zichtbaar in de peuterspeelzalen. Integendeel,
daar daalt de dienstverlening juist gestaag.5

Al met al dempt de daling van de dienstverlening van peuterspeelzalen de groei van het
totaal aantal kinderen in opvang. In totaal nam het aantal kinderen in opvang toe van
363.000 in 1998 tot 754.000 in 2012, waarna een daling inzette tot 675.000 in 2014. In 2015
zien we weer een lichte stijging naar 687.000 opgevangen kinderen.6 Het aantal kinderen
in de verschillende opvangvormen groeit in totaal met 90% tussen 1998 en 2015. De
dienstverlening (het gewogen aantal geplaatste kinderen) groeit nog iets sneller dan het
ongewogen aantal.

Figuur 2
Ontwikkelingen in het aantal kinderen in de kinderopvang, 1998-2015 (links in absolute aantallen × 1000 en
rechts in indexcijfers, 1998 = 100)

Bron: scp (dps)

Dienstverlening en personeel per kind nemen toe

Zoals gezegd is de dienstverlening van kinderopvang in 2015 bijna twee keer zo hoog als in
1998 (zie figuur 1). Het aantal kinderen in de relevante leeftijdsgroep (0-12 jaar) neemt in
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deze periode juist iets af. De groei in de dienstverlening is dus een deelname-effect: kinde-
ren gaan veel vaker naar de opvang dan vroeger (zie figuur 3 en de beschrijving van de
dienstverlening). De uitgaven groeien echter nog veel sneller dan de dienstverlening: de
uitgaven per kind nemen toe. Vooral de niet-personele uitgaven per (gewogen) kind spelen
daarbij een rol, maar ook de dalende arbeidsproductiviteit (meer personeel per kind) stuwt
de uitgaven per kind op. De loonkosten per uur nemen wel toe, maar deze groei is van
ondergeschikt belang. De uitgavenstijging wordt mede veroorzaakt door kwaliteitseisen
vanuit het beleid. Eisen omtrent de maximale groepsgrootte zijn in de Wet kinderopvang
vastgelegd (zie bv. tk 2005/2006b). Ook de niet-personele uitgaven zijn door het beleid
beïnvloed door steeds strengere eisen aan de huisvesting en de maximale groepsgrootte.

Figuur 3
Oorzaken van de ontwikkeling van de reële uitgaven aan kinderopvang, 1998-2015 (in procenten)a, b

a De groei van de afzonderlijke componenten telt niet exact op tot de totale groei van de uitgaven. Dit
komt door de berekeningswijze (zie Opzet en aanpak). Het verschil wordt hier weergegeven door de
component ‘groei-op-groei’.

b De gele en oranje staven (demografie en deelname) vormen samen de groei van de dienstverlening. De
groene (niet-personele uitgaven) en de blauwe staven (personele uitgaven) geven opgeteld de groei
weer door veranderingen in de uitgaven per verleende dienst.

Bron: scp (dps)
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Vanaf 2012 afname dienstverlening en uitgaven

De groei in de uitgaven aan kinderopvang vindt plaats in de periode 1998 tot met 2011, en
is tussen 2006 en 2011 het sterkst (zie figuur 3). We onderscheiden daarom drie perioden:
1998 tot en met 2006, 2006 tot en met 2011 en 2011 tot en met 2015.

Uitgaven groeien tussen 1998 en 2006 door stijgende dienstverlening en niet-personele
uitgaven
In de eerste periode, tussen 1998 en 2006, nemen de reële uitgaven toe doordat de dienst-
verlening (deelname) toeneemt, evenals de niet-personele uitgaven. De personele uitga-
ven per kind nemen ook toe doordat er meer personeel per kind wordt ingezet: de arbeids-
productiviteit neemt af. De loonkosten per uur blijven in deze periode ongeveer gelijk. De
invoering van de Wet kinderopvang in 2005 leidt niet direct tot een verandering in het
groeitempo van de dienstverlening en de uitgaven. Dit kan te maken hebben met het niet
verplicht stellen van een werkgeversbijdrage, waardoor de kinderopvang voor ouders met
een laag inkomen zonder deze bijdrage nog duur is.

Uitgaven groeien sterk tussen 2006 en 2011 door sterk stijgende dienstverlening
In de tweede periode, tussen 2006 en 2011, neemt de dienstverlening nog sterker toe dan
in de eerste periode, vooral bij de buitenschoolse opvang. Zoals eerder aangegeven wor-
den scholen in 2007 verplicht om buitenschoolse opvang te regelen (de zogenoemde motie
Van Aartsen-Bos; tk 2005/2006a), en worden kinderopvangtoeslagen verhoogd.7 De niet-
personele uitgaven per kind nemen toe, maar minder snel dan in de eerdere jaren. In deze
periode wordt er weer meer personeel per kind ingezet (dalende arbeidsproductiviteit). Dat
is niet zo vreemd, omdat het aantal uren dat kinderen naar de opvang gaan toeneemt (ek
2010/2011). Daarnaast zijn ook de eisen van de Wet kinderopvang voor groepsgrootte en
huisvesting waarschijnlijk verantwoordelijk voor deze toenemende uitgaven. De gemid-
delde loonkosten per uur nemen toe. Dit heeft te maken met het inzetten van duurder,
hoger geschoold personeel: de loonkosten per uur nemen sneller toe dan de cao-lonen
voor zorg en welzijn. Hier kunnen kwaliteitsverbeteringen achter zitten.

Uitgaven dalen tussen 2011 en 2015 door dalende dienstverlening en uitgaven per kind
De derde periode vertoont een geheel ander beeld, doordat de dienstverlening afneemt.
Alle drie de vormen van kinderopvang worden minder vaak gebruikt dan daarvoor. Niet
alleen de component demografie speelt een rol; er zijn minder kinderen in de leeftijd 0 tot
12 jaar, maar zij worden bovendien minder vaak in opvang geplaatst: de deelname neemt
af. Hier kunnen de verlagingen van de kinderopvangtoeslag een rol spelen: de ouders moe-
ten meer gaan betalen voor de opvang. Verder nemen de niet-personele uitgaven per kind
af. Dit komt doordat er niet alleen minder kinderen worden opgevangen, maar deze kinde-
ren worden ook minder uren per week opgevangen (zie bv. Rijksoverheid 2017; Roeters en
Bucx 2016). Hierdoor dalen vooral de verbruiksmiddelen per kind (luiers, voeding).
De daling van het aantal opvanguren kan door de kinderopvangorganisaties ook worden
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vertaald naar minder personeel per kind: de personele inzet daalt sterker dan het aantal
opgevangen kinderen. De gemeten arbeidsproductiviteit (personeel per kind) neemt daar-
door toe.

Noten

1 Hoewel de peuterspeelzalen in de onderzochte periode niet formeel onder kinderopvang vielen, nemen
we ze hier toch mee. Wanneer we verder over kinderopvang spreken, bedoelen we dit inclusief de peu-
terspeelzalen, tenzij expliciet anders vermeld.

2 Vóór de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 was de financiering anders geregeld. Er was onder-
scheid naar bedrijfsplaatsen, gesubsidieerde plaatsen en particuliere plaatsen (zie bv. Portegijs et al.
2006: 72).

3 Alleen voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
4 Overigens zijn vanaf 2016 de toeslagpercentages weer toegenomen.
5 Op 1 januari 2018 trad de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Hiermee

werd het peuterspeelzaalwerk omgevormd tot kinderopvang. Een deel van de ouders met kinderen die
nu naar de peuterspeelzaal gaan, kreeg recht op kinderopvangtoeslag (tk 2017/2018). De gevolgen hier-
van vallen buiten de periode die we in dit rapport beschrijven.

6 In 2016 en 2017 zet deze stijging weer door (Rijksoverheid 2017).
7 Inclusief het (verplicht) uitkeren van de werkgeversbijdrage vanaf 2007 als onderdeel van de kinderop-

vangtoeslag door de Belastingdienst.
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Begrippenlijst

Arbeidsjaar: inzet van personeel, gemeten in voltijdsequivalenten.

Arbeidsproductiviteit: de hoeveelheid verleende diensten per ingezet arbeidsjaar. In de
figuren worden de uitgavengevolgen van deze veranderingen getoond. Het betreft de inzet
van personeel per verleende dienst (gecorrigeerd voor het aandeel personele uitgaven in
het totaal, zie Opzet en aanpak).

Cao-loonontwikkeling: ontwikkeling van de lonen door cao-afspraken in de relevante sec-
tor. In dit rapport wordt dit uitgedrukt in reële termen (in prijzen van 2015). Deze ontwikke-
ling is bekend op het niveau van de sectoren. Daarbinnen kan geen onderscheid worden
gemaakt naar afzonderlijke voorzieningen.

Database publieke sector (dps): Verzameling van landelijke informatie over de uitgaven,
de arbeidsjaren, de dienstverlening en de financiering van publieke voorzieningen. Deze
gegevens zijn door het scp afgeleid uit diverse (meestal openbare) bronnen. Het grootste
deel van de informatie is afkomstig van cbs-Statline (zie Indicatoren en bronnen).

Deelname: dienstverlening per hoofd van de bevolking naar leeftijdscategorie.

Demografische groei: groei van de uitgaven door veranderingen in de omvang en samen-
stelling van de bevolking. De demografische groei beschrijft de uitgavengroei wanneer het
gebruik per leeftijdscategorie gelijk zou blijven.

Dienstverlening: maat voor de prestaties van de voorzieningen, in andere studies ook wel
‘gebruik’ of ‘productie’ genoemd. Dit begrip wordt per voorziening verschillend ingevuld.

Groei-op-groei: rekentechnische correctie voor het feit dat de groei van de verschillende
componenten met elkaar moeten worden vermenigvuldigd om de totale uitgavengevolgen
te vinden (multiplicatieve berekening), terwijl de factoren in presentatie in de figuren wor-
den opgeteld (additieve presentatie).

Incidentele loonkostenontwikkeling: veranderingen in de lonen die niet aan de cao-
loonontwikkeling toe te schrijven zijn. Hieronder vallen onder meer veranderingen in de
inschaling van personeel en veranderingen in de werkgeversbijdragen.

Marktsector: commerciële sectoren, de totale economie behalve de sectoren overheid en
zorg (O-Q) en cultuur, recreatie, overige diensten (R-U), volgens de sbi 2008-indeling.
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Niet-personele uitgaven: alle uitgaven die niet met het personeel te maken hebben, zoals
uitgaven aan huisvesting en verbruiksmiddelen.

Nominale uitgaven: uitgaven in werkelijke prijzen.

Personele inzet: arbeidskrachten in arbeidsjaren (voltijdbaan, fulltime-equivalenten).

Personele uitgaven: uitgaven aan personeel inclusief bijvoorbeeld opleidingskosten en de
werkgeverslasten.

Publieke sector: de 27 voorzieningen die in deze studie aan de orde komen.

Reële uitgaven: uitgaven (ongeacht de financieringsbron) gecorrigeerd voor inflatie, met
de prijsindex voor het bruto binnenlands product.
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Sectoren en voorzieningen

sector voorziening 
 
curatieve zorg ziekenhuizen en medisch specialisten

huisartsen
geestelijke gezondheidszorg
apotheken
praktijken van tandartsen
praktijken van fysiotherapeuten

zorg en ondersteuning ouderenzorg
gehandicaptenzorg
(provinciale) jeugdzorg

onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
beroepseducatie
hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

veiligheid en justitie politie
openbaar ministerie
rechtspraak
penitentiaire inrichtingen
brandweer

sociale zekerheid Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv)
Sociale Verzekeringsbank (svb)
sociale werkvoorziening (sw)

overige voorzieningen musea
(landelijke) publieke omroep
sportaccommodaties
de Belastingdienst
kinderopvang
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Indicatoren en bronnen

In deze bijlage staan de bronnen van de gegevens die in de analyses zijn gebruikt. Som-
mige gegevens betreffen een reeks die de gehele periode 1998 tot en met 2015 beslaat.
Andere gegevens zijn eerst bewerkt om tot een consistente reeks voor de gehele periode te
komen. De gegevens over dienstverlening zijn in veel gevallen (zoals in de afzonderlijke
hoofdstukken vermeld) gewogen samengevoegd tot één indicator voor de dienstverlening
per voorziening.

Tabel C.1
Bronnen voor de uitgaven, de arbeidsjaren en de indicatoren voor de dienstverlening per voorziening

sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
curatieve zorg
ziekenhuizen cbs StatLine cbs StatLine,

Dutch Hospital
Data, Panteia

klinische opnamen cbs StatLine,
Dutch Hospital
Data, Panteia

dagopnamen cbs StatLine,
Dutch Hospital
Data, Panteia

eerste polibezoeken cbs StatLine,
Dutch Hospital
Data, Panteia

huisartsen cbs StatLine cbs StatLine bezoeken cbs StatLine
apotheken Stichting

Farmaceutische
Kengetallen

Stichting
Farmaceutische
Kengetallen

verstrekkingen Stichting
Farmaceutische
Kengetallen

geestelijke
gezondheidszorg

cbs StatLine cbs StatLine volume-index (gewogen
diensten)

cbs StatLine

praktijken van
tandartsen

cbs StatLine cbs StatLine consulten cbs StatLine

praktijken van
fysiotherapie

cbs StatLine cbs StatLine zittingen cbs StatLine

     
(langdurige) zorg
en ondersteuning
ouderenzorg cbs StatLine cbs StatLine volume-index (gewogen

diensten)
cbs StatLine

gehandicaptenzorg cbs StatLine cbs StatLine volume-index (gewogen
diensten)

cbs StatLine
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Tabel C.1
(Vervolg)
sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
(provinciale)
jeugdzorg

cbs StatLine cbs StatLine provinciale jeugdzorg -
ambulant

cbs StatLine

provinciale jeugdzorg -
dagbehandeling

cbs StatLine

provinciale jeugdzorg -
pleegzorg

cbs StatLine

provinciale jeugdzorg -
residentieel

cbs StatLine

jeugdbescherming/ots cbs StatLine
jeugdreclassering cbs StatLine
jeugdzorg-plus (gesloten
jeugdzorg)

cbs StatLine

     
onderwijs
primair onderwijs cbs StatLine,

kerncijfers ocw
kerncijfers ocw,
duo

leerlingen basisonderwijs cbs StatLine

leerlingen speciaal
onderwijs

cbs StatLine

leerlingen speciale scholen cbs StatLine
voortgezet
onderwijs

cbs StatLine,
kerncijfers ocw

kerncijfers ocw,
duo

leerlingen voortgezet
onderwijs excl. lwoo/pro

cbs StatLine

leerlingen lwoo cbs StatLine
leerlingen pro cbs StatLine

beroepseducatie cbs StatLine;
kerncijfers ocw

kerncijfers ocw,
duo

leerling bol voltijd cbs StatLine

leerling bol deeltijd cbs StatLine
leerling bbl cbs StatLine
vavo cbs StatLine

hoger
beroepsonderwijs

cbs StatLine;
kerncijfers ocw

kerncijfers ocw,
Vereniging
hogescholen

studenten cbs StatLine

wetenschappelijk
onderwijs

cbs StatLine kerncijfers ocw,
vsnu

studenten cbs StatLine

dissertaties vsnu
vakpublicaties vsnu
wetenschappelijke
publicaties

vsnu
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Tabel C.1
(Vervolg)
sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
veiligheid en
justitie
politie cbs StatLine cbs StatLine opgehelderde misdrijven cbs StatLine

overtredingen cbs StatLine
geregistreerde misdrijven cbs StatLine
bevolking (proxy voor
dienstverlening
wijkagenten)

cbs StatLine

verkeersongevallen swov
openbaar
ministerie

interne
gegevens
openbaar
ministerie

interne
gegevens
openbaar
ministerie

kantonstrafzaken
(overtredingen)

interne
gegevens
openbaar
ministerie

rechtbankstrafzaken
(misdrijven)

interne
gegevens
openbaar
ministerie

rechtspraak cbs-gegevens;
bewerking Raad
voor de
rechtspraak

jaarverslagen
rechtspraak;
bewerking Raad
voor de
rechtspraak

index productie
rechtspraak

interne
gegevens Raad
voor de
rechtspraak

penitentiaire
inrichtingen

cbs StatLine cbs StatLine aantal gedetineerden cbs StatLine

brandweer cbs StatLine cbs StatLine alarmeringen cbs StatLine
     
sociale zekerheid
Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzek
eringen (uwv)

uwv, szw,
jaarverslagen
arbeidsbureaus

szw nota sociale
zekerheid; gak
jaarverslagen;
jaarverslag
arbeidsvoorzien
ing

werkloosheidsuitkeringen cbs StatLine

arbeidsongeschiktheidsuitk
eringen

cbs StatLine

ziektewetuitkeringen cbs StatLine
Sociale
Verzekeringsbank
(svb)

suwi jaarverslag suwi jaarverslag uitkeringen Algemene
ouderdomswet (aow)

cbs StatLine

uitkeringen Algemene
nabestaandenwet (Anw)

cbs StatLine
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Tabel C.1
(Vervolg)
sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
uitkeringen Kinderbijslag
(Akw)

cbs StatLine

uitkeringen
persoonsgebonden budget
(pgb)

cbs StatLine

sociale
werkvoorziening
(sw)

cbs StatLine,
Cedris

cbs StatLine,
Cedris

voltijds arbeidsjaren van
personen met een
beschutte werkplek

cbs StatLine

     
overige
voorzieningen
musea cbs StatLine cbs StatLine museabezoeken cbs StatLine
publieke omroep kijkminuten statistisch

jaarboek cbs,
kijkonderzoek
statistisch
jaarboek cbs,
mediamonitor

sport-
accommodaties

cbs StatLine cbs StatLine zwembadbezoeken cbs StatLine

cbs StatLine cbs StatLine leden sportverenigingen
(groene sportvelden en
sportaccommodaties)

noc*nsf

de Belastingdienst begrotingen
ministerie van
Financiën,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst,
rijksjaarverslag

begrotingen
ministerie van
Financiën,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

aanslagen
inkomstenbelasting

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

aanslagen
vermogensbelasting

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

2 8 5 i n d i c a t o r e n  e n  b r o n n e n



Tabel C.1
(Vervolg)
sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
aangiften loonbelasting
aangiften

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

 aangiften en dwangbevelen
omzetbelasting

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

aanslagen
vennootschapsbelasting

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

aangiften
motorrijtuigenbelasting

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

aangiften belastingen van
rechtsverkeer (BvR)

cbs StatLine,
beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

zorgtoeslag beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst
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Tabel C.1
(Vervolg)
sector/
voorziening

 
 uitgaven  arbeidsjaren  dienstverlening 

              

 bron uitgaven 
 bron
arbeidsjaren

 
 indicator dienstverlening 

 bron
dienstverlening

 

 
huurtoeslag beheer(s)-

verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

 kinderopvangtoeslag beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

kindgebonden budget beheer(s)-
verslagen
Belastingdienst,
halfjaar-
rapportages
Belastingdienst

kinderopvang cbs StatLine cbs StatLine geplaatste kinderen
peuterspeelzalen

cbs StatLine

cbs StatLine cbs StatLine geplaatste kinderen
kinderdagverblijven

cbs StatLine

cbs StatLine cbs StatLline geplaatste kinderen
buitenschoolse opvang

cbs StatLine

2 8 7 i n d i c a t o r e n  e n  b r o n n e n


