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vo orwo ord

Voorwoord

Conform de opdracht die de regering in 1986 heeft verstrekt, brengt het Sociaal en 
 Cultureel Planbureau (scp) voorafgaand aan een kabinetsformatie een rapportage uit 
over de inzet van de beschikbare middelen voor publieke diensten, gebaseerd op trend-
matige gebruiksontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Dit rapport voorziet 
in deze opdracht voor de kabinetsformatie die volgt op de verkiezingen van 9 juni 2010.

In de kabinetsformatie worden de hoofdlijnen uitgezet van het beleid voor de komende 
vier jaar. Het is daarbij van belang om een goed inzicht te hebben in de ontwikkeling van 
de collectieve uitgaven in het algemeen en de uitgaven voor de publieke dienstverlening 
in het bijzonder. Het scp heeft de vraagramingen voor de publieke dienstverlening als 
uitgangspunt genomen om het trendmatige beslag op de collectieve middelen voor de 
komende kabinetsperiode in beeld te brengen.

Dit memorandum geeft eerst een terugblik op de ontwikkelingen in gebruik en  kosten 
van publieke diensten in de periode 1995-2008. Over de situatie in 2009 is in juni 2010 
nog niet voldoende materiaal beschikbaar om dat jaar in de terugblik op te  kunnen 
 nemen. Vervolgens wordt een vooruitblik gegeven op de ontwikkelingen in het 
 gebruik van publieke diensten en de gevolgen die dit zal hebben op het beslag op de 
collectieve middelen in de periode 2010-2014. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het 
profijt dat burgers hebben van het gebruik van publieke diensten. Hiertoe worden de 
overheids uitgaven die in 2007 met het gebruik van publieke diensten zijn gemoeid aan 
huishoudens toegerekend naar rato van het gebruik. De verdeling van deze uitgaven 
geeft inzicht in de mate waarin de verschillende inkomensgroepen door de overheid 
worden bediend. Vervolgens worden de wensen van de politieke partijen in beeld ge-
bracht, zoals vastgelegd in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Deze wensen 
worden gedomineerd door de bezuinigingstaakstelling die de kredietcrisis aan de 
overheidsfinanciën stelt. Als voorbereiding op de bezuinigingstaakstelling heeft het 
inmiddels demissionaire kabinet besloten een brede ambtelijke heroverweging te laten 
uitvoeren om mogelijke besparingen op de publieke uitgaven te traceren. Hiervan wordt 
in hoofdlijnen verslag gedaan. Ten slotte worden in dit memorandum ook de burgers aan 
het woord gelaten over de problemen die zij door de politiek opgelost willen zien en de 
oplossingen die zij zelf voor de problemen denken te hebben.

Door de geschetste perspectieven op ontwikkelingen in de publieke dienstverlening wil 
het scp mogelijkheden en knelpunten op een aantal terreinen signaleren die van belang 
zijn voor de toekomstige inrichting van de publieke sector. De belangrijkste resulta-
ten zijn aan de relevante departementen voorgelegd. Het stellen van prioriteiten blijft 
uiteraard een zaak van de politiek, maar de besluitvorming is gebaat bij een rationele 
afweging van taken en middelen. Het scp hoopt daartoe een bijdrage te leveren met dit 
memorandum, dat op de dag na de verkiezingen aan het secretariaat van de informateur 
ter beschikking is gesteld.
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In het vorige memorandum (Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 
2006‑2011) is ook aandacht besteed aan de internationale positie van de Nederlandse 
publieke dienstverlening en de door burgers ervaren kwaliteit. Door de vroegtijdige val 
van het kabinet-Balkenende i v en de uitvoerige gegevensverzameling die nodig is voor 
een internationale vergelijking konden deze thema’s in dit memorandum helaas niet aan 
de orde komen. Dit memorandum is mede tot stand gekomen dankzij de bijdragen van 
dr. Bob Kuhry, mw. ing. Saskia Jansen, mw. dr. Hetty van Kempen, mw. dr. Klarita Sadiraj 
en drs. Ab van der Torre (allen werkzaam bij het scp).

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Samenvatting

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft voor de aanstaande kabinetsformatie 
een analyse gemaakt van de productie en de kosten van publieke diensten in de periode 
1995-2008, en een raming voor de periode 2010-2014. De ramingen bieden ijkpunten 
voor beslissingen over de allocatie van middelen in de publieke sector en worden 
gemaakt als uitvloeisel van een permanente opdracht aan het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Reeds zesmaal eerder bracht het scp dergelijke adviezen uit bij kabinets-
formaties (scp 1986, 1989, 1994, 1998, 2002a, 2007), die onder de titel Memorandum 
quartaire sector zijn verschenen. Deze publicatie volgt het stramien van de vorige memo-
randa, zij het dat de term ‘quartaire sector’ is vervangen door het meer gebruikelijke 
‘publieke dienstverlening’.

Terugblik op historische trends
Voor het toekomstig beslag van publieke voorzieningen op de publieke middelen is 
het van belang om inzicht te hebben in de historische groei van de kosten en de ach-
terliggende determinanten. In dit memorandum wordt de ontwikkeling in de periode 
1995-2008 beschreven. Buiten beschouwing blijven het openbaar bestuur in enge zin, 
defensie en infrastructuur, en voorzieningen waarbij collectieve financiering een 
 ondergeschikte rol speelt.
De collectieve inkomsten en uitgaven hebben zich, als aandeel van het bruto binnen-
lands product (bbp), betrekkelijk gelijkmatig ontwikkeld. Er treedt een geleidelijke 
daling van het collectieve beslag op van ruim 50% midden jaren negentig naar rond 
de 45% in 2000, waarna het beeld stabiliseert. Deze daling heeft ook te maken met de 
gunstige economische ontwikkelingen, die een snel stijgend bbp tot gevolg hadden. 
De licht stijgende uitgavenquote in het begin van het nieuwe millennium is vooral toe 
te schrijven aan de uitbreiding van publieke diensten: het wegwerken van wachtlijsten 
in de zorg, een repressiever optreden van politie en justitie en kleinere klassen in het 
onderwijs. Vanaf 2006 is het uitgavenverloop betrekkelijk constant. In 2009 stijgt het 
niveau van de publieke uitgaven weer tot 50% als gevolg van de economische krimp en 
de gestaag voortgaande overheidsuitgaven.

De publieke sector voorziet in circa 30% van de totale werkgelegenheid (2,0 mln. arbeids-
jaren). Het totale aantal arbeidsjaren in de publieke sector is in de periode 2000-2008 
met 13% veel sneller gestegen dan in de marktsector (1%). Deze groei is vooral in de 
periode 2000-2004 tot stand gekomen. In 2008 werkt het grootste deel van de arbeids-
krachten in de publieke sector in de deelsector zorg en welzijn (45%), gevolgd door de 
civiele overheid en het onderwijs (beide 20%). De kosten van publieke dienstverlening 
belopen circa 38% van het bbp. De meeste deelsectoren vertonen een vrij stabiel beeld. 
Bij zorg en welzijn is echter wel een stijging waarneembaar, van ruim 10% in 2000 naar 
ruim 12% in 2004, waarna de groei afvlakt. De kosten voor defensie en openbaar bestuur 
daarentegen vertonen een dalende lijn, met name in de periode 1995-2000. Het aandeel 
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van publieke middelen in de bekostiging van publieke diensten fluctueert steeds tussen 
60% en 65%.

Om de achtergronden van de kostenontwikkelingen te kunnen duiden, zijn deze 
 opgesplitst in ontwikkelingen die te maken hebben met factoren als productievolume, 
kostprijs en arbeidsproductiviteit. In figuur 1.1 zijn de uitkomsten van deze decompositie 
in de publieke dienstverlening voor de periode 2000-2008 samengevat.

Figuur 1.1
Trendmatige ontwikkeling van de kosten van publieke dienstverlening naar sectoren, 2000-2008 
(jaarlijkse groeipercentages)a, b

totaal marktsector (427 mrd.)

totaal publiek (122 mrd.)

overig publiek (23 mrd.)

veiligheid (8  mrd.)

welzijn (5 mrd.)

verzorging (20 mrd.)

gezondheidszorg  (37 mrd.)

onderwijs (28 mrd.)

−2,0 −1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

−1,6 0,4 1,7 1,3

0,8 1,6 0,2 0,9

−0,3 0,6 0,3 0,3

0,3 2,0 0,6 0,1 0,8
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1,7 1,5 0,1 1,7

−0,8 0,8 3,1 0,4 1,4

0,3 1,0 0,3 0,6 0,7

demograe deelname materiële
kostprijs

arbeids-
productiviteit

uurloon

a Langs de y-as staan de uitgaven in 2008 in miljarden euro’s.
b Gezondheidszorg betreft de curatieve zorg; verzorging betreft de langdurige zorg (care), welzijn 

omvat kinderopvang, jeugdzorg en ondersteuning van gehandicapten.

Bron: scp (geqs)

De reële kosten van de publieke diensten zijn in de periode 2000-2008 gemiddeld met 
3,5% per jaar gestegen. Deze groei kan voor circa tweederde deel worden  toegeschreven 
aan toegenomen productie (2,3%) en voor bijna eenderde deel aan toegenomen  kosten 
per product (1,1%). De groei van de productie in de publieke dienstverlening heeft 
 nagenoeg gelijke tred gehouden met de toegevoegde waarde in de marktsector (2,0%). 
De volumegroei in de publieke dienstverlening is voor circa een derde toe te schrijven 
aan de vergrijzing van de bevolking en voor tweederde aan een toegenomen deelname 
per leeftijdsgroep.

In de marktsector is de kostprijs door een stijgende arbeidsproductiviteit nagenoeg gelijk 
gebleven en zijn de kosten minder snel gegroeid dan in de publieke dienstverlening (1,6% 
tegen 3,5%). Voor de toegenomen kostprijs van de publieke dienstverlening (1,1% per 



11  

sa menvat ting

jaar) zijn drie factoren verantwoordelijk: een stijging van de loonkosten per arbeidsjaar 
(0,9%), een stijging van de materiële kosten per product (0,2%) en een achter blijvende 
 arbeidsproductiviteit (effect: 0,0% op de kostprijs). In de marksector zijn de arbeids-
kosten eveneens gestegen (1,3%), maar zijn de materiële kosten per product  ongeveer 
gelijk gebleven (−0,1%) en is de arbeidsproductiviteit juist sterk toegenomen (effect: 
−1,6% op de kostprijs). Daardoor is de kostprijs per saldo licht gedaald (−0,3%).
De kostengroei is het hoogst in de welzijnssector (ruim 6,5% per jaar) en de zorgsector 
(bijna 5% per jaar). In de zorgsector wordt de kostengroei voor circa driekwart veroor-
zaakt door volumegroei en voor circa een kwart door kostprijsstijgingen. In de welzijns-
sector domineert de volumegroei nog meer, en is verantwoordelijk voor 85% van de 
kostenontwikkeling. In de gezondheidszorg in enge zin (cure) is vooral de deelname 
(gebruik per leeftijdsgroep) sterk gestegen (3,1%) en speelt de vergrijzing een minder 
grote rol in de volumegroei (0,8%). In de verzorging in brede zin (care) bepaalt behalve de 
deelname (1,5%) ook de vergrijzing (1,7%) de groei van het zorgvolume (3,2% per jaar). In 
de welzijnssector is met name het gebruik van kinderopvang en jeugdzorg fors gestegen, 
in de zorgsector vooral het gebruik van geestelijke gezondheidszorg, geneesmiddelen, 
extramurale verzorging en het persoonsgebonden budget.
In de sector onderwijs valt de achterblijvende ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit 
in het lager en voortgezet onderwijs op, die vooral is toe te schrijven aan het medio jaren 
negentig ingezette beleid voor groepsverkleining. In het wetenschappelijk onderwijs is 
de arbeidsproductiviteit daarentegen sterk gestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit 
ten koste is gegaan van de prestaties in het wetenschappelijk onderwijs. Opmerkelijk 
zijn verder de sterke deelnamegroei in het speciaal onderwijs (4% per jaar), het hoger 
beroepsonderwijs (2,75% per jaar) en het wetenschappelijk onderwijs (3,5% per jaar).
In de sector veiligheid zijn de kosten van alle betrokken voorzieningen in de periode 
2000-2008 duidelijk toegenomen, variërend van 3% per jaar bij de politie tot 6% bij de 
brandweer. Bij de politie, de rechtspraak en het gevangeniswezen wordt de kosten-
ontwikkeling voornamelijk bepaald door volumeontwikkelingen. Dit betekent dat de 
kostenontwikkeling nagenoeg in de pas loopt met de ontwikkeling van de opgehelderde 
criminaliteit en de daaruit voortvloeiende bestraffingen en insluitingen. Bij het Open-
baar Ministerie en de brandweer zijn de kosten vooral toegenomen door hogere materi-
ele uitgaven en hogere uurlonen.
Bij de overige voorzieningen zien we kostendalingen bij asiel en migratie en bij de uit-
voering van de sociale zekerheid. Bij asiel en migratie is de kostendaling vooral het 
gevolg van beperkingen in de instroom en de opvang. Daarnaast hebben de betrokken 
instanties tijd nodig gehad om de organisatie aan te passen aan de vermindering van de 
productie, hetgeen blijkt uit een achterblijvende arbeidsproductiviteit. Dit verschijnsel 
van hysterese is gebruikelijk in de publieke dienstverlening. Ook in de sector veiligheid 
zien we een dergelijk verschijnsel, waar schommelingen in de volumeontwikkeling 
om gekeerd samenhangen met schommelingen in de kostprijsontwikkeling.

Vooruitblik op de komende kabinetsperiode
Zoals bij elk memorandum confronteert het scp de te verwachten ontwikkelingen in 
het gebruik van publieke dienstverlening in de periode 2010-2014 met de departemen-
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tale meerjarenramingen. Hierdoor ontstaat een indruk van de allocatieve effecten van 
de beleidsmatige beslissingen die aan de meerjarenramingen ten grondslag liggen. In 
de gebruiksramingen wordt de invloed van de veranderingen in de omvang en samen-
stelling van de bevolking bekeken (demoraming), maar er wordt ook rekening gehouden 
met veranderingen in de deelname (trendraming).

Het uitgangspunt van de analyse is de basisraming van het scp. Deze is zo veel moge-
lijk gebaseerd op gezaghebbende externe ramingen van andere instituten, die soms in 
 samenwerking met het scp zijn opgesteld. Waar externe ramingen niet voorhanden zijn, 
is de basisraming gebaseerd op de scp-trendraming. Naar verwachting zal het gebruik 
van publieke dienstverlening in de komende kabinetsperiode met 2,3% per jaar groeien 
(figuur 1.2). Dit komt vooral door een stijgende deelname (1,7%). Demografische ver-
anderingen zijn goed voor een groei van nog eens 0,6% per jaar. De grootste groeiers in 
de basisraming zijn de gezondheidszorg in enge zin (cure, 4,5% per jaar), en de verzorging 
in brede zin (care, bijna 4% per jaar). Hierbij moet echter rekening worden gehouden 
met het feit dat voor de zorgsector de basisraming gebaseerd is op de zorgramingen 
uit de middellangetermijnverkenning van het Centraal Planbureau (cpb 2010a). Deze 
omvatten ook prijsontwikkelingen, die de afgelopen periode gemiddeld ongeveer 1% 
bedroegen voor de gezondheidszorg en ruim 1,5% voor de verzorging. Evenals in het 
verleden is de vergrijzing voor een deel verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de 
verzorging, en − zij het in mindere mate − in de gezondheidszorg. Maar vergrijzing is 
niet de enige factor. Ook de deelname toont een stijgende trend in de zorg, alsmede de 
kostprijs. Ook de sector welzijn is een opvallende groeier. Met name de kinderopvang 
en de jeugdzorg kunnen rekenen op een toenemend gebruik van ongeveer 2%, wanneer 
de deel nametrends uit figuur 1.1 doorzetten. Snelle daler is vooral asiel en migratie: 
dit komt door de verwachte dalende instroom en afbouw van de opvangcapaciteit. De 
overige voorzieningen zullen naar verwachting een meer gematigde stijging of daling 
doorlopen.

De afwijkingen tussen de basisraming en de departementale meerjarenraming is het 
grootst bij het onderwijs, waar de toename van het aantal leerlingen en studenten niet 
volledig wordt vertaald naar toenemende uitgaven. Alleen bij het primair onderwijs 
( basisonderwijs en speciaal onderwijs) gaat de meerjarenraming uit van een ster-
kere groei in de middelen dan de referentieraming van het aantal leerlingen die als 
basis raming dient. In de referentieraming is echter geen rekening gehouden met de 
benodigde extra middelen voor de zogenaamde rugzakjes voor zorgleerlingen. In totaal 
zou voor onderwijs 500 miljoen euro extra moeten worden ingezet om aan de gestegen 
vraag naar onderwijs te voldoen.
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Figuur 1.2
Ontwikkelingen van gebruik van publieke dienstverlening naar sectoren, 2010-2014 (jaarlijkse groei-
percentages)a, b

totaal publiek ( 129 mrd.)

overig publiek (24 mrd.)

veiligheid (9 mrd.)

welzijn (5 mrd.)

verzorging (21 mrd.)

gezondheidszorg (39 mrd.)

onderwijs (30 mrd.)
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a Langs de y-as staan de uitgaven in 2010 in miljarden euro’s.
b Gezondheidszorg betreft de curatieve zorg; verzorging betreft de langdurige zorg (care), welzijn 

omvat kinderopvang, jeugdzorg en ondersteuning van gehandicapten.

Bron: scp (geqs)

Bij de meerjarenraming voor de zorgsector is uitgegaan van de recente middellange-
termijnraming (mlt-raming) van het cpb, die als kader voor de te verwachten 
zorguitgaven dient. Hiermee is de bijstelling tussen de basisraming en de meerjaren-
raming per definitie niet relevant. In de sector welzijn wordt voor de kinderopvang een 
nog sterkere groei verwacht volgens de meerjarenraming dan de basisraming aangeeft. 
Dit is volgens het scp een realistische veronderstelling, omdat in de basisraming alleen 
het aantal opgevangen kinderen wordt geschat, en geen rekening wordt gehouden met 
een eventuele toename van het aantal uren. Bij de jeugdzorg en de ondersteuning van 
gehandicapten komt het scp uit op een opwaartse bijstelling. In totaal gaat het voor 
deze sector om 180 miljoen euro.
In het prognosemodel justitiële ketens (de pmj-raming) van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum neemt de inzet van de politie af dankzij een 
dalende criminaliteit. De daling zou iets minder sterk zijn wanneer ook het toenemende 
aantal overtredingen in de raming zou zijn opgenomen, zo blijkt uit de scp -trend-
raming. De rechterlijke macht (rechtspraak en Openbaar Ministerie samen) zou nog wel 
een forse groei vertonen (2,3% per jaar) en het gevangeniswezen zou met steeds minder 
middelen toe kunnen. Hoewel de groeipercentages in de meerjarenramingen wat anders 
uitvallen, volgt voor de sector veiligheid volgens de basisraming een totale bijstelling van 
de middelen van 40 miljoen euro.
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Bij de overige sectoren is vooral de bijstelling van civiele aangelegenheden opvallend groot 
(420 mln. euro). Deze bijstelling is grotendeels het gevolg van een lagere inschatting van 
de groei van de Belastingdienst in de meerjarenramingen. Hierbij worden grote doel-
matigheidswinsten verwacht. Ook de bijstelling van de uitvoering van sociale zekerheid 
is groot (270 mln. euro). Externe factoren als de te verwachten economische groei en de 
doelmatigheidswinst door de fusie tussen c w i en u w v zullen hierin wellicht een rol 
spelen. Omdat het scp geen inzicht heeft in deze externe factoren en de gevolgen die zij 
hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening, wordt deze bijstelling niet opportuun 
geacht.
In totaal laat de analyse zien dat er per saldo 1,12 miljard euro extra zou moeten worden 
ingezet om aan de te verwachten vraag naar publieke diensten tegemoet te kunnen 
komen.

Profijt van de overheid
In totaal zijn de overheidsuitgaven van 35 voorzieningen als profijt aan huishoudens 
toegerekend. Hiermee was in 2007 een bedrag van ruim 52 miljard euro gemoeid. Het 
gaat om een aanzienlijk bedrag, waarmee een grote invloed kan worden uitgeoefend op 
de verdeling van de welvaart over de bevolking (figuur 1.3). De betrokken voorzieningen 
zijn ingedeeld in zeven sectoren: volkshuisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur 
en recreatie, zorgverzekeringen, maatschappelijke dienstverlening en bestaanskosten.

De verdeling van de volkshuisvestingsuitgaven is een samenspel van onderliggende uit-
eenlopende verdelingen. Daarbij komt de huurtoeslag en de huurbescherming vooral 
ten gunste van de lage inkomens en het huurwaardevoordeel vooral ten gunste van de 
hoge inkomens. De middeninkomens trekken hier aan het kortste eind, mede doordat 
de voorzieningen die hen voorheen vooral bereikten, de premieregeling voor koop-
woningen en de objectsubsidie voor huurwoningen, inmiddels nagenoeg uit het zicht 
zijn verdwenen.
Het profijt van het onderwijs loopt min of meer op met het inkomen: de hoge inkomens 
profiteren meer dan de midden- en lage inkomens. Dit komt vooral doordat gezinnen 
met hoge inkomens meer gebruikmaken van het hoger onderwijs.
In de verdeling van het profijt van de zorgverzekering weerspiegelt zich de inkomens- en 
risicosolidariteit van de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Het profijt van de zorg-
verzekering is het verschil tussen een premie die verzekerden zouden moeten betalen 
op basis van hun schaderisico en de werkelijk betaalde zorgpremie. Het saldo van de 
zorgverzekering wordt gevormd door de overheidsbijdrage. Van de zorgverzekering 
profiteren vooral de lage inkomensgroepen, en daarbinnen met name de ouderen. De 
hogere inkomensgroepen hebben een ‘negatief profijt’: zij betalen voor de inkomens-
solidariteit. Het profijt van de aw bz wordt hier niet bestudeerd.
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Figuur 1.3
Verdeling van het totale profijt van de overheid naar 10%-inkomensgroepen, 2007 (in miljarden 
euro’s)
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De overheidsuitgaven voor maatschappelijke dienstverlening komen vooral ten goede aan 
de lage inkomens. Daarvoor zijn vooral de thuiszorg (deels aw bz, deels Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)) en de ondersteuning van gehandicapten (Wmo) 
verantwoordelijk. Ook de rechtshulp draagt door de inkomensafhankelijkheid van de 
rechtsbijstand bij aan een hoger profijt van de lage inkomens. De kinderopvang daaren-
tegen komt − ondanks de inkomensafhankelijkheid van de betrokken overheidsuitgaven 
− vooral ten gunste van de hoge inkomens. Uiteraard wordt ook hier de verdeling van het 
profijt sterk bepaald door de specifieke doelgroepen (ouderen, gehandicapten, gezinnen 
met jonge kinderen) en hun positie in de inkomensverdeling, alsmede door de inko-
mensafhankelijkheid van de eigen bijdragen.
Het profijt van de overheid in de culturele en recreatieve sfeer is vrij gelijkmatig verdeeld, 
zij het dat de uitgaven iets oplopen met het inkomen. Wel is er verschil te zien in het 
gebruik van voorzieningen: lage inkomens maken meer gebruik van sociaal-cultureel 
werk, terwijl de hoge inkomens met name gebruikmaken van uitvoerende kunsten, 
musea en kunstzinnige vorming.
De verdeling van de overheidsuitgaven voor het openbaar vervoer kent een top bij de 
studenten, die in het bezit zijn van een ov-jaarkaart. Zij zijn intensieve gebruikers van 
het openbaar vervoer. De openbaarvervoeruitgaven zijn redelijk gelijk verdeeld over de 
overige inkomensgroepen, zij het dat de twee hoogste inkomensdecielen duidelijk meer 
profijt hebben dan de overige inkomens.
De financiële compensatie die de overheid biedt voor specifieke bestaanskosten komt 
vooral de lage inkomens ten goede. Het gaat hier om de fiscale compensatie voor bijzon-
dere ziektekosten, de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van lokale heffingen. De 
laatste twee voorzieningen zijn vooral voor de sociale minima bedoeld, en domineren 
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het verdelingsresultaat. De fiscale compensatie van ziektekosten komt nog voor een 
substantieel deel terecht bij de hoge inkomens. Inmiddels is de fiscale aftrek van ziekte-
kosten aanzienlijk aan banden gelegd.

De huishoudens in de onderste helft van de inkomensverdeling blijken iets meer dan 
evenredig en de huishoudens in de bovenste helft iets minder dan evenredig te profite-
ren van het totaal van de toerekenbare overheidsuitgaven. Opmerkelijk is dat het profijt 
van de midden- en hoge inkomens nagenoeg gelijk is (27% respectievelijk 28%). Zij profi-
teren daarmee iets minder dan hun aandeel in de bevolking (elk 30%). De lage inkomens 
daarentegen profiteren aanmerkelijk meer (38%) dan hun aandeel in de bevolking (30%). 
De laagste inkomensgroep, vooral bestaande uit studenten, profiteert met 7% ook min-
der dan zijn aandeel in de bevolking (10%).

Politieke wensen en ambtelijke heroverwegingen
De politieke partijen stellen bezuinigingen voor die in 2015 ten opzichte van ongewij-
zigd beleid tussen 6 miljard (sp) en bijna 24 miljard euro (v v d) opleveren. Het totaal 
van de heroverwegingen gaat verder: zij brengen in de 20%-variant in 2015 een bedrag 
op van circa 30 miljard euro. Hierbij merken we op dat in de cpb-doorrekening de ver-
anderingen op het gebied van wonen niet afzonderlijk in beeld zijn gebracht. Deze zijn 
opgenomen onder verschillende kopjes zoals ‘inkomen en arbeid’ (hypotheekrente-
aftrek) en ‘vermogen en winst’ (woningcorporaties). De verschillen tussen de partijen 
worden vooral veroorzaakt door sociale zekerheid (bandbreedte ruim 12 mld. euro), zorg 
(3,5 mld. euro), onderwijs en internationale samenwerking (beide rond 3 mld. euro).

Bij onderwijs liggen de bezuinigingsambities van alle politieke partijen veel lager dan die 
van de heroverwegingswerkgroep. De meeste kiezen per saldo zelfs voor een (lichte) 
intensivering. De aantrekkelijkheid van het onderwijs en het lesgeven moet worden ver-
beterd. Wel stellen de meeste partijen bezuinigingen voor in het hoger onderwijs door 
een herschikking en vermindering van het aantal opleidingen of een sociaal leenstelsel 
ter vervanging van de basisbeurs.
Ook in de zorg blijken de partijen veel minder geneigd te bezuinigen. De grootste bespa-
ringen komen van cda, v v d, cu en D66, maar ook zij komen hooguit op een derde van 
wat de heroverwegingswerkgroep noemt. Doelmatigheidswinst in de curatieve zorg 
wordt door nagenoeg alle partijen genoemd, maar levert niet bijzonder veel op. De ver-
schillen zitten eerder in pakket- en prijsmaatregelen. De meeste partijen kiezen bij de 
verzorging (care) voor ingrijpende stelselwijzigingen, waarbij de verantwoordelijkheden 
worden verschoven van de rijksoverheid naar cliënten, zorgverzekeraars of gemeenten. 
Ook worden (in verschillende mate) doelmatigheidswinsten verwacht, en zou een ver-
sobering van het pakket besparingen moeten opleveren (v v d). Opvallend is dat de her-
overwegingswerkgroep Curatieve zorg uitgaat van een eigen risico van 775 euro, terwijl 
de politieke partijen niet zo ver willen gaan. De v v d wil voor iedereen naar 300 euro, 
andere partijen gaan soms nog hoger voor de hoogste inkomens (maximaal 600 euro bij 
de PvdA en ChristenUnie).
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Bij veiligheid wordt de nationale politie genoemd in de heroverweging en in de program-
ma’s van cda, v v d en p v v. Ook noemen enkele politieke partijen vermindering van de 
bureaucratie als maatregel. De prijs- en pakketmaatregelen uit de heroverweging komen 
niet terug in de politieke partijprogramma’s. In de heroverweging wordt duidelijk meer 
bespaard.
Op de sociale zekerheid bezuinigen de partijen gemiddeld evenveel als de heroverwegings-
werkgroep, maar de bandbreedte is opvallend groot. De v v d is hier veruit de grootste 
bezuiniger (bijna 11 mld. euro), terwijl de sp juist meer wil uitgeven door de uitkeringen 
te verhogen (1,5 mld. euro). In het kader van dit memorandum zijn echter niet de uit-
keringen zelf van belang, maar meer de uitvoeringskosten. Deze vormen slechts een 
klein deel van de uitgaven aan sociale zekerheid. De beleidsvoorstellen van de verschil-
lende partijen zullen op de uitvoeringskosten alleen effect hebben als de rechten (het 
gebruik) van regelingen worden aangepast, of als de werkloosheid wordt beïnvloed. De 
gevolgen voor de uitvoeringskosten zijn echter niet gekwantificeerd.
Bij het openbaar bestuur is er een behoorlijk grote eensgezindheid over de te behalen 
besparingen tussen de politieke partijen en de werkgroep. Alleen de sp wil minder ver 
gaan. Terugbrengen van het aantal bestuurslagen en horizontale samenvoegingen wor-
den veel genoemd.
Bij wonen valt op dat de werkgroep vijf varianten voorlegt die alle meer besparen dan 
20%. De politieke partijen lopen qua besparingsambities en -richtingen behoorlijk 
uiteen. Wel stellen zowel de partijen als de heroverwegingswerkgroep geleidelijkheid 
voorop. Geen enkele partij wil zowel de koopmarkt als de huurmarkt vrijmaken van over-
heidsbemoeienis.

Publieke opinie
De publieke opinie over voorzieningen is van belang om inzicht te krijgen in het kli-
maat waarin de overheid opereert, de waardering voor voorzieningen en het belang dat 
eraan wordt toegekend in vergelijking met andere maatschappelijke kwesties. Hoofd-
stuk 6 schetst een beeld van de publieke opinie met behulp van landenvergelijkende en 
 longitudinale enquêtedata.

In vergelijking met de inwoners van andere Europese landen zijn Nederlanders bijzon-
der tevreden met hun eigen leven en tamelijk tevreden over de politiek. Dat neemt niet 
weg dat zij toch massaal het gevoel hebben dat het met de samenleving bergafwaarts 
gaat. Hun vertrouwen in de politiek is lager dan het vertrouwen in andere maatschap-
pelijke instituties. In vergelijking met het Fortuynjaar 2002 en de jaren erna zijn ze over 
de  regering en het overheidsbeleid in 2009 wel weer wat positiever. Lageropgeleiden en 
mensen met een laag inkomen hebben minder vaak vertrouwen in de regering en menen 
vaker dat de overheid onvoldoende doet voor mensen zoals zij.
Samenleven (‘normen en waarden’), inkomen, criminaliteit, integratie en de politiek 
zijn de belangrijkste onderwerpen in de publieke opinie in ons land. Als belangrijkste 
prioriteiten voor de Haagse politiek noemt men de aanpak van criminaliteit en veilig-
heid, economie en inkomen, en de zorg. Het merendeel van de burgers is tevreden over 
de kwaliteit van de zorg, maar het ‘zorgbeleid’ beoordelen ze in vergelijking met andere 
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beleidssectoren het meest negatief. Men maakt zich vooral zorgen over de stijgende 
zorgkosten en over de vraag of de kwaliteit ook in de toekomst gehandhaafd blijft.
De gezondheidszorg en het onderwijs zijn beleidsterreinen waaraan burgers graag meer 
zouden willen uitgeven. Worden ze gedwongen tot bezuinigingen, dan doen ze dat 
( relatief ) weinig op deze terreinen (figuur 1.4).

Figuur 1.4
Bezuinigingsvoorkeuren, bevolking van 18 jaar en ouder, tweede kwartaal 2010 (in miljarden euro’s)a
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a  De belastingen betreffen een belastingverhoging, nodig om in combinatie met de voorgestelde 
bezuinigingen op 35 miljard te komen.

Bron: scp (cob 2010/2)

Hoewel mensen het voornemen om te bezuinigen als zodanig niet ter discussie stellen, 
kunnen zij zich moeilijk een voorstelling maken van de bedragen die de ronde doen. 
Men verwacht vaak dat alleen al met meer efficiency, minder ambtenaren, het inko-
mensafhankelijk maken van bepaalde regelingen en fors minder uitgaven op defensie 
en ontwikkelingssamenwerking de noodzakelijke bezuinigingen gerealiseerd kunnen 
worden. Men is niet overtuigd van de noodzaak om ingrijpend te bezuinigingen op de 
verzorgingsstaat en men is beducht voor onrechtvaardige verdelingseffecten van de te 
nemen maatregelen.
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2 Terugblik op de publieke dienstverlening, 1995-2008

Evert Pommer

De publieke dienstverlening vormt een belangrijk onderdeel van de totale nationale 
productie en legt een groot beslag op de overheidsuitgaven. Het is daarom van belang 
een globaal inzicht te krijgen in de drijvende krachten achter de uitgavenontwikke-
ling in de publieke dienstverlening. Deze uitgavenontwikkeling wordt in dit hoofdstuk 
be schreven en verklaard aan de hand van ontwikkelingen in de productie, de kostprijs 
en de arbeidsproductiviteit in de periode 1995-2008. Daarbij staan de uitkomsten in de 
periode 2000-2008 centraal in de cijfermatige bespreking en zullen de resultaten voor de 
periode 1995-2008 voornamelijk figuratief in beeld komen.

Voordat op de achtergronden van de ontwikkelingen in de publieke dienstverlening zal 
worden ingegaan, wordt eerst een beeld gegeven van het belang van de publieke dienst-
verlening in het totaal van de Nederlandse economie. Dit belang blijkt uit het beslag dat 
de publieke dienstverlening legt op het bruto binnenlands product (bbp), de overheids-
uitgaven en de werkgelegenheid. Helaas zijn nog nauwelijks gegevens over de situatie 
in 2009 beschikbaar. Daardoor komen de gevolgen van de recente recessie nog niet tot 
uitdrukking in de beschreven ontwikkelingen.

Om vast te stellen welke diensten tot de publieke sector behoren, wordt uitgegaan van 
de functies die in moderne westerse samenlevingen aanleiding geven tot overheids-
bemoeienis. Dit zijn diensten als openbaar bestuur, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, 
sociale zekerheid en openbaar vervoer. Omdat de marktwaarde van publieke diensten 
doorgaans moeilijk is te bepalen, wordt de productie van publieke diensten vastgesteld 
aan de hand van fysieke indicatoren van de geleverde prestaties. Bij publieksgerichte 
diensten als onderwijs en zorg kan de productie betrekkelijk goed met prestatie-indica-
toren worden gemeten. Bij diensten als openbaar bestuur en defensie kan de productie 
echter moeilijk worden gemeten en kan geen kwantitatieve analyse van achterliggende 
factoren voor de kostenontwikkeling worden uitgevoerd. Deze sectoren komen dan ook 
alleen aan de orde bij de beschrijving van het economisch belang van de publieke sector 
in paragraaf 2.1.

2.1 Economisch belang

Het verloop van de collectieve inkomsten en uitgaven is in de afgelopen jaren, uitgedrukt 
als percentage van het bbp, betrekkelijk stabiel.1 Wel zien we een geleidelijke daling van 
het aandeel collectieve uitgaven van rond de 51% midden jaren negentig naar rond de 
44% in 2000, waarna het beeld stabiliseert rond de 46% (figuur 2.1).
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Figuur 2.1
Verloop van collectieve uitgaven naar hoofdrubrieken, 1995-2010 (in procenten van het bbp)
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De daling van de collectieve uitgavenquote in de tweede helft van de jaren negentig 
komt vooral voor rekening van de overdrachtsuitgaven en de rente-uitgaven. Maar ook 
het aandeel van de uitgaven voor publieke diensten is aanvankelijk iets gedaald: van 
25% van het bbp in 1995 naar 23% in 2000. Dit is grotendeels een noemereffect, omdat 
de economie in de periode 1995-2000 een voorspoedige groei heeft doorgemaakt (3,9% 
volumegroei per jaar). De jaren daarna zien we een lichte stijging van de uitgavenquote, 
die vooral ten gunste is gekomen van publieke diensten. Met name de extra aandacht 
voor zorg (wegwerken van wachtlijsten), veiligheid (meer politie) en onderwijs (kleinere 
klassen) heeft hieraan bijgedragen (tellereffect), maar ook de stagnerende groei van de 
economie in het begin van het nieuwe millennium heeft de uitgavenquote opgestuwd 
(noemereffect). Tussen 2003 en 2006 is de uitgavenquote weer iets afgenomen, waar-
aan zowel de herstellende economie (met 2,75% per jaar) als de dalende rentelasten en 
overige uitgaven hebben bijgedragen. In de periode 2006-2008 verandert er weinig in de 
uitgavenquoten. In 2009 zien we weer een forse stijging van de uitgavenquoten naar een 
niveau iets boven de 50% als gevolg van de kredietcrisis. Ook hier is het noemereffect 
dominant door de daling van het bbp in 2009 met 4%.
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Tabel 2.1

Kengetallen dienstverlening per deelsector, 2008 (in procenten en arbeidsjaren x 1000)

kosten
(% bbp)

collectieve
financiering (%)

personeelssterkte
(arbeidsjaren x 1000)

groei 
personeelssterkte 
2000-2008 (%)

civiele overheida 10,1 79,4 401 −2,9

defensie 1,2 96,2 61 −8,2

onderwijsb 6,0 81,2 391 9,8

zorg en welzijnc 12,3 81,6 891 28,4

cultuur en recreatie 3,1 8,4 130 10,4

volkshuisvesting 2,8 13,0 22 5,1

openbaar vervoer 0,3 49,8 22 −10,6

overig publiekd 2,1 9,2 64 8,1

totaal publiek 37,8 65,3 1983 13,1

a Openbaar bestuur, politie en justitie, Belastingdienst, uitvoering van de sociale zekerheid en 
beheer van de zorgverzekeringen.

b Inclusief onderzoeksinstellingen en particulier onderwijs.
c Inclusief genees- en hulpmiddelen.
d Maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening.

Bron: scp (geqs)

Het totaal van de kosten is gelijk aan de optelsom van collectieve uitgaven en  particuliere 
betalingen voor publieke diensten en bedraagt in 2008 circa 225 miljard euro, hetgeen 
gelijk is aan 37,8% van het bbp (tabel 2.1). Circa eenderde deel van de kosten is uit niet-
collectieve middelen gefinancierd, waaronder eigen bijdragen van gebruikers, waardoor 
de collectieve uitgaven in figuur 2.1 (26% in het bbp) lager uitkomen dan de totale kosten 
(37,8%). Ongeveer 65% van de totale kosten wordt collectief gefinancierd (belastingen en 
premies van verplichte verzekeringen). De rest bestaat uit afschrijvingen, eigen bijdra-
gen van gebruikers en overige inkomsten. Het aandeel van de collectieve financiering 
door het rijk verschilt sterk per sector, en loopt uiteen van 8% bij cultuur en recreatie tot 
96% bij defensie. Bij onderwijs en zorg ligt dit rond de 80% en bij openbaar vervoer rond 
de 50%. Ongeveer 30% van de totale werkgelegenheid (2,0 mln. arbeidsjaren) komt in de 
publieke sector tot stand. Dit aandeel bedroeg in 2000 nog 27%, en is met name door de 
sterke groei van het personeel in de zorg in de periode 2000-2003 tot het niveau van 30% 
gestegen. De grootste sectoren zijn zorg en welzijn (45% van de publieke sector), civiele 
overheid (20%) en onderwijs (20%).

De totale kosten van publieke diensten vertonen, uitgedrukt als percentage van het 
bbp, een grote mate van stabiliteit (figuur 2.2). In 1995 bedroegen deze kosten ruim 
37% van het bbp. Na een lichte daling naar een niveau van 35,5% in 2000 zijn de kosten 
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van publieke diensten weer gestegen naar 38,5% van het bbp in 2003, waarna een lichte 
 daling naar een niveau van rond de 37,5% intrad. Hierbij is tot op zekere hoogte sprake 
van een ‘noemereffect’: de aanvankelijke daling wordt vooral veroorzaakt door een forse 
economische groei en de daaropvolgende stijging vooral door een achterblijvende eco-
nomische groei, maar ook door een relatieve stijging van de collectieve uitgaven.

Figuur 2.2
Collectieve uitgaven en kosten van publieke diensten, 1995-2008 (in procenten van het bbp)
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De totale kosten van de meeste deelsectoren vertonen een vrij stabiel beeld (figuur 2.3). 
Dit geldt onder meer voor civiele overheid (rond de 10%), onderwijs (rond de 6%), cultuur 
en recreatie (rond de 3%) en overige publieke diensten (rond de 2%). Bij zorg en welzijn 
zien we vanaf 2000 een stijging van ruim 10% naar ruim 12% in 2004, waarna het aan-
deel stabiliseert. Volgens recente informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs 2010) is het aandeel van de zorguitgaven in het bbp in 2009 met 1,4% gestegen naar 
een niveau van 13,7%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling van het bbp in com-
binatie met continu stijgende zorguitgaven. De kosten voor defensie vertonen tot 2005 
een  dalende lijn. In de loop der jaren zijn de kosten van de deelsector volkshuisvesting 
gedaald, met name in de periode 1995-2000. Ook de uitgaven bij het openbaar vervoer 
nemen af. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 gaan we nader in op de achtergronden van 
deze ontwikkelingen.



23  

terugblik op de publieke dienst verlening, 1995-20 08

Figuur 2.3
Totale kosten van publieke dienstverlening, 1995-2008 (in procenten van het bbp)
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a Openbaar bestuur, politie en justitie, Belastingdienst, uitvoering van de sociale zekerheid en 
beheer van de zorgverzekeringen.

b Maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening.

Bron: scp (geqs)

Niet alleen beslaat de publieke dienstverlening een groot deel van het nationale 
 inkomen, ook levert zij een fors deel van de totale werkgelegenheid. In 1995 omvatte het 
aantal arbeidsjaren in de publieke dienstverlening circa 28% van de totale werkgelegen-
heid (figuur 2.4). In de periode 2000-2003 is dit aandeel geleidelijk gestegen tot rond 
de 30%. De publieke dienstverlening heeft deels de afnemende werkgelegenheid in de 
marktsector gecompenseerd, die het gevolg was van een achterblijvende economische 
groei in het begin van het nieuwe millennium. Vooral de zorg heeft hieraan bijgedragen 
door het wegwerken van wachtlijsten en de overgang naar een meer vraaggestuurd stel-
sel. De toename van de werkgelegenheid in de publieke dienstverlening (13%) is in de 
periode 2000-2008 veel sterker geweest dan in de marksector (1%).
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Figuur 2.4 
Arbeidskrachten in de publieke dienstverlening, 1995-2008 (in fte en in procenten van de totale 
 werkgelegenheid)
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a Openbaar bestuur, politie en justitie, Belastingdienst, uitvoering van de sociale zekerheid en 
beheer van de zorgverzekeringen.

b Maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening.

Bron: scp (geqs)

2.2 Kosten

Na de plaatsbepaling van de publieke dienstverlening in het totaal van de Nederlandse 
economie gaat dit hoofdstuk verder in op de ontwikkeling van de kosten van publieke 
dienstverlening op het niveau van sectoren en afzonderlijke voorzieningen. De hoofd-
sectoren die worden onderscheiden zijn onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid. Een 
aantal voorzieningen is uit presentatieoverwegingen samengevoegd onder de rubriek 
‘overige voorzieningen’. Dit zijn de organisaties die zijn belast met de uitvoering van 
de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening (waaronder de gemeentelijke sociale 
diensten, de Sociale Verzekeringsbank en de sociale werkvoorziening), civiele aan-
gelegenheden (de Belastingdienst, de dienst burgerzaken van de gemeenten en het 
beheer van de zorgverzekeringen), cultuur en recreatie (openbare bibliotheken, musea, 
podiumkunsten, kunstzinnige vorming, publieke omroep en sportaccommodaties) en 
het openbaar vervoer (lokaal en landelijk). Uit deze opsomming blijkt dat ook enkele 
gemeentelijke en provinciale diensten deel uitmaken van de hier uitgevoerde analyse. 
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is gezegd, maken defensie en openbaar bestuur 
echter geen deel uit van de analyse.
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De productie van publieke diensten wordt waargenomen op het niveau van voorzienin-
gen, zoals thuiszorg, voortgezet onderwijs, openbare bibliotheken en lokaal openbaar 
vervoer. De presentatie vindt echter vaak plaats op het niveau van deelsectoren en 
sectoren. De totale productie per sector wordt berekend door de productie van de onder-
scheiden voorzieningen te wegen met de kostenaandelen van deze voorzieningen in het 
basisjaar (het laatste jaar van waarneming, 2008).

De ontwikkeling van de reële kosten kan worden uiteengelegd in een volumecomponent 
en een prijscomponent. Deze opsplitsing lijkt op het oog eenvoudig maar blijkt in de 
praktijk erg lastig. Om de productie goed te kunnen afzetten tegen de kosten dient de 
productiemaat namelijk ook de intensiteit en de kwaliteit te weerspiegelen.2 Wanneer 
intensiteit en kwaliteit onvoldoende doorklinken in het volume, dan komen zij bij een 
decompositie in prijs en hoeveelheid terecht in de prijscomponent. Dit kan leiden tot 
een onderschatting van de arbeidsproductiviteit en daarmee tot een overschatting 
van het zogenoemde Baumoleffect.3 Voorts zijn diensten vaak betrekkelijk heterogeen 
 samengesteld. Zo levert de thuiszorg (extramurale verzorging) niet alleen huishoude-
lijke hulp, maar ook verzorging, verpleging en begeleiding.4 Deze heterogeniteit wordt 
op één noemer gebracht door de verschillende producten te wegen met de benodigde 
arbeidsinzet of in rekening gebrachte tarieven in een gekozen basisjaar. Met intensiteit 
wordt waar mogelijk rekening gehouden, maar de kwaliteit is doorgaans erg lastig in 
 volumetermen te duiden.5 Een bekend voorbeeld is ‘meer handen aan het bed’ in de 
zorg. Dit leidt zowel tot meer aandacht voor de patiënt (meer kwaliteit) als tot lichter 
werk voor de werknemers (lagere arbeidsproductiviteit).
De ontwikkelingen van het productievolume worden gesplitst in veranderingen in de 
omvang en samenstelling van de doelgroep (demografische ontwikkelingen) en in het 
zorggebruik per leeftijdsgroep (deelname).

De prijscomponent kan weer worden uiteengelegd in een aantal deelcomponenten. 
De (relatieve) kostprijzen zijn namelijk samengesteld uit de ontwikkeling van de reële 
personeelskosten per arbeidsjaar, de ontwikkeling van de reële materiële kosten per 
product en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit (schema 2.1).6 Bij de inter-
pretatie van de arbeidsproductiviteit moet rekening worden gehouden met mogelijke 
beperkingen bij de meting van de productie. Wanneer kwaliteit onvoldoende in een 
productindicator is verdisconteerd, duidt een afnemende arbeidsproductiviteit wellicht 
niet zozeer op toenemende ondoelmatigheid als wel op een stijgende kwaliteit van de 
dienstverlening. Zolang er echter geen bevredigende kwaliteitsindicatoren beschikbaar 
zijn, kan hierover geen nadere uitspraak worden gedaan.
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Schema 2.1
Decompositie van de kostenontwikkeling in de publieke dienstverlening

nominale
kosten

in�atiecorrectie

reële
kosten

productie

kostprijs

demogra�e

deelname

materiële
kostprijs

personele
kostprijs

arbeids-
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reële loon-
kosten per �e

statisch
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dynamisch

De personeelskosten per arbeidsjaar zijn een resultante van de contractuele loon-
kostenontwikkeling (statisch) en de incidentele loonontwikkeling (dynamisch). De 
stijging van de personeelskosten per arbeidsjaar en de stijging van materiële kosten per 
product hebben een kostenverhogend effect, terwijl een stijging van de arbeidsproducti-
viteit juist een kostendrukkend effect heeft.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het Gegevensbestand quartaire sector (geqs) 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp), dat op zijn beurt is gebaseerd op publica-
ties en openbare gegevens van het cbs, gegevens uit de stukken rond de rijksbegroting 
en jaarverslagen van de betrokken instanties. De verzameling van deze gegevens is geen 
sinecure. Dit komt niet alleen door het grote aantal gegevens dat nodig is om de pro-
ductie naar samenstellende delen en naar gebruik door leeftijdsgroepen te meten, maar 
ook door veranderende definities van de productie en onderbrekingen in de statistische 
dataverzameling. Definitiewijzigingen hebben vaak een beleidsachtergrond. Zo werd 
de productie in de verzorging vroeger op basis van het gebruik van dienstverleners vast-
gesteld, later op basis van gevraagde functies en recentelijk op basis van de zorgzwaarte 
van de vraag. Het gebruik van dienstverleners en gevraagde functies is niet zomaar 
een-op-een te vertalen in producten op basis van zorgzwaarte. Een ander probleem dat 
zich voordoet is het gebrek aan informatie over de personeelskosten. Bij een aantal voor-
zieningen is niet bekend wat het aandeel van de personeelskosten in het totaal van de 
kosten is. Dit betekent dat de kostendecompositie in personeel en materieel met enige 
onzekerheid is omgeven.

De kostenontwikkeling in de publieke dienstverlening wordt vergeleken met de ontwik-
keling van de toegevoegde waarde in de marktsector (figuur 2.5). Hiermee ontstaat een 
indruk van het verschil tussen de publieke dienstverlening en de economie als geheel. 
Uit de figuur blijkt dat vooral de welzijnssector een stormachtige groei heeft door-
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gemaakt. Hoewel het kostenaandeel in de publieke dienstverlening bescheiden is (4%), 
hebben de drie betrokken welzijnsvoorzieningen vanaf 1995 een aanzienlijk snellere kos-
tengroei doorgemaakt dan de marktsector (2,7% per jaar): de kinderopvang met 11% per 
jaar, de jeugdzorg met 6% per jaar en de ondersteuning van gehandicapten (voorheen via 
de Wet voorzieningen gehandicapten, thans via de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)) met 4,5% per jaar.

Figuur 2.5
Reële kosten van publieke dienstverlening en de marktsector, 1995-2008 (in indexcijfers, 1995 = 100)
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Bij de overige sectoren loopt de kostenontwikkeling meer in de pas met de marktsector, 
waarbij de zorg met 4,1% aan de hoge kant zit en de overige voorzieningen in de publieke 
sector met 1,3% aan de lage kant. In de sector veiligheid zien we aanvankelijk een vrij 
forse kostengroei, maar vanaf 2005 stokt de kostenontwikkeling. Dit is voornamelijk toe 
te schrijven aan gelijk blijvende kosten in het gevangeniswezen en licht dalende kosten 
bij het Openbaar Ministerie.

Gemiddeld komt de kostengroei van de publieke dienstverlening uit op 3,3% per jaar, 
hetgeen slechts een fractie meer is dan in de marksector. Opmerkelijk is wel dat de 
kostenontwikkeling in de publieke dienstverlening een vrij constant groeitempo kent, 
terwijl de marktsector in de eerste jaren van het nieuwe millennium geconfronteerd 
werd met wereldwijde economische tegenwind, hetgeen zich direct vertaalde in ach-
terblijvende economische groei. Zoals gebruikelijk reageert de overheid vertraagd op 
economische tegenwind – mede om anticyclisch beleid te voeren – en blijven de over-
heidsuitgaven op peil, totdat budgettaire overwegingen de overheid dwingen om ook de 
eigen inkomsten en uitgaven meer in evenwicht te brengen.
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Tabel 2.2 geeft een meer gedetailleerd beeld van de kostenontwikkeling in de publieke 
dienstverlening in de periode 1995-2008. De kostenontwikkeling in het onderwijs blijkt 
per onderwijsvoorziening sterk te verschillen. Het speciaal onderwijs heeft een sterke 
kostengroei doorgemaakt, terwijl het wetenschappelijk onderwijs een betrekkelijk 
gematigde kostenontwikkeling heeft gekend. In de zorg zijn de verschillen tussen de 
onderscheiden voorzieningen minder groot, maar zijn juist de verschillen in de tijd 
aanzienlijk. In de periode 1995-2000 zijn de kosten van zorg met 3,2% per jaar gestegen, 
in de periode 2000-2004 met 6,0% per jaar en in de vier jaren daarop met 3,5% per jaar. 
Dat heeft alles te maken met de overgang van een meer budgetgestuurd stelsel naar een 
vraaggestuurd stelsel van zorg. Bij deze omschakeling is tevens de wachtlijstproblema-
tiek aangepakt, hetgeen heeft geleid tot een inhaalvraag.

Binnen de zorg zijn de (verstandelijk) gehandicaptenzorg (met 5,1% per jaar) en de gees-
telijke gezondheidszorg (met 4,6% per jaar) de snelste stijgers, terwijl de intramurale 
verzorging en verpleging de minst grote kostenstijging heeft doorgemaakt (met 2,4% 
per jaar). De groeicijfers voor het persoonsgebonden budget (pgb) lijken extreem hoog, 
maar dit moet wel worden geplaatst tegen de achtergrond dat het pgb pas in 1994 met 
400 budgethouders voet aan de grond heeft gekregen. In 2008 is dit opgelopen naar circa 
165.000 budgethouders met een omzet van een kleine 2 miljard euro, waarmee hun aan-
deel in de totale kosten van zorg is opgelopen van nihil tot 3,5% in 2008.

Kader 2.1 Decompositie zorguitgaven door het Centraal Planbureau (c pb)
Het cpb heeft vanwege de bekende problemen bij de splitsing in volume en prijs 
 gekozen voor een andere decompositiemethode voor de zorguitgaven. Het Planbureau 
onderscheidt demografische effecten (veranderde bevolkingssamenstelling), levens-
verwachtingseffecten (mensen leven langer, deels in gezonde jaren), beleidseffecten en 
overige effecten. Beleidseffecten betreffen uitgaven die invloed hebben op het niveau 
van aanspraken op collectieve zorg, op de organisatie van de zorgverlening of op de 
financiering van de collectieve zorg. Hier wordt gesproken van collectieve zorg, omdat 
het cpb uitsluitend het collectief gefinancierde deel van de zorguitgaven in aanmerking 
neemt om het financiële kader van de zorg vast te stellen. Uit deze decompositieanalyse 
blijkt dat het levensverwachtingseffect in de periode 2000-2008 voornamelijk een rol 
speelt bij verzorging en verpleging (−½%). Beleidseffecten blijken bij meer zorgvoor-
zieningen een rol te spelen: in de extramurale gezondheidszorg (−1%), de geestelijke 
gezondheidszorg (+2%) en de gehandicaptenzorg (+2½%), en bij de genees- en hulpmid-
delen (−3¾%). In de hier door het scp uitgevoerde decompositie maakt het levensver-
wachtingseffect deel uit van het deelname-effect.

De gemiddelde stijging van de (voor inflatie gecorrigeerde) kosten in de zorg komt voor 
de periode 2000-2008 uit op 4,7% per jaar. Dit is iets meer dan de 4,2% groei waar het 
cpb in de recente middellangetermijnraming (mlt) (cpb 2010a) op uitkwam voor dezelf-
de periode, maar dit komt doordat het cpb niet uitgaat van de totale kosten maar van de 
collectief gefinancierde kosten (Zvw/aw bz) (zie kader 2.1). Dit aandeel is, mede door pak-
ketmaatregelen in het Hoofdlijnenakkoord 2003, gedaald van 72,6% in 2000 naar 69,9% 
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in 2006.7 De ontwikkeling van de collectief gefinancierde kosten heeft daardoor een iets 
vlakker verloop dan de ontwikkeling van de totale kosten van zorg. De kostengroei van 
de in natura geleverde intra- en extramurale verzorging is in de periode 2004-2008 tot 
staan gebracht en overgenomen door het pgb. Tellen we het pgb bij de verzorging dan 
resulteert voor de genoemde periode een reële jaarlijkse kostengroei van circa 1,25%. 
Voor de gehandicaptenzorg zou het verdisconteren van de groei in de pgb’s een groei van 
5,75% per jaar betekenen.

Tabel 2.2

Reële kostenontwikkeling van finale publieke diensten, 1995-2008 (in miljarden euro’s, indexcijfers en 

procenten)a

kosten in
2008 index (1995 = 100)

gemiddelde jaarlijkse  
groei (%)

 (mld. euro) 1995 2000 2004 2008 2000-2004 2004-2008

onderwijs 28,4 100 116 134 145 3,8 2,0

basisonderwijs 8,0 100 118 140 149 4,3 1,6

speciaal onderwijs 1,8 100 100 146 171 9,9 4,0

voortgezet onderwijs 6,5 100 116 130 141 2,9 2,1

beroepsonderwijs/educatie 4,4 100 122 144 161 4,1 2,8

hoger beroepsonderwijs 3,0 100 113 135 145 4,4 1,9

wetenschappelijk onderwijs 2,2 100 111 120 124 1,9 0,8

wetenschappelijk onderzoek 2,6 100 113 122 127 2,0 1,1

zorg 57,1 100 117 147 169 6,0 3,5

ziekenhuizen en specialisten 20,4 100 115 144 174 5,7 4,9

extramurale gezondheidszorg 6,0 100 111 134 154 4,7 3,6

geestelijke gezondheidszorg 4,4 100 113 153 179 7,7 4,1

verstrekking geneesmiddelen 6,1 100 126 147 157 3,9 1,7

extramurale verzorgingb 3,7 100 123 160 160 6,9 −0,1

intramurale verzorging 8,7 100 112 136 136 5,1 −0,1

gehandicaptenzorg 5,9 100 123 162 191 7,1 4,1

persoonsgebonden budgetc 2,0 100 356 1516 3627 43,6 24,4

welzijn 5,3 100 165 210 275 6,1 7,0

kinderopvang 2,7 100 186 260 399 8,8 11,2

jeugdzorg 1,5 100 125 150 216 4,6 9,6

ondersteuning gehandicapten 1,0 100 193 224 195 3,7 −3,4
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kosten in
2008 index (1995 = 100)

gemiddelde jaarlijkse  
groei (%)

 (mld. euro) 1995 2000 2004 2008 2000-2004 2004-2008

veiligheid 8,4 100 123 152 164 5,3 2,0

politie 4,8 100 117 137 149 4,1 2,1

Openbaar Ministerie 0,6 100 146 215 218 10,2 0,3

rechtspraak 0,9 100 148 186 199 5,9 1,7

gevangeniswezen 1,1 100 130 170 171 6,9 0,1

brandweer 1,0 100 123 158 194 6,5 5,2

overig 22,5 100 111 112 118 0,2 1,3

uitvoering sociale zekerheid 4,3 100 96 99 90 0,8 −2,4

civiele aangelegenheden 6,1 100 120 122 136 0,4 2,9

asiel en migratie 0,8 100 271 195 152 −7,8 −6,0

cultuur en recreatie 4,1 100 110 113 117 0,8 0,8

openbaar vervoer 7,2 100 103 107 126 1,0 4,0

totaal publieke dienstverlening 121,7 100 117 137 153 4,2 2,8

totaal marktsector 427,2 100 124 126 141 0,4 2,9

a Kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor het bbp.
b Inclusief huishoudelijke hulp (ook na overheveling in 2007 naar de Wmo).
c De pgb-regeling is in 1994 ingesteld en de omvang in 1995 was nog nihil. Dit vertekent de 

groeicijfers voor deze voorziening. Door het relatief kleine aandeel in de totale zorgsector wordt 
het beeld voor de zorg als geheel niet vertekend.

Bron: scp (geqs)

Opvallend is de eerdergenoemde sterke kostengroei bij de welzijnvoorzieningen: bij de 
kinderopvang over de gehele periode, bij de jeugdzorg vooral aan het eind van de waar-
genomen periode en bij de ondersteuning van gehandicapten aan het begin van deze 
periode.
Bij de overige voorzieningen is het beeld zeer verschillend, waarbij de kostendalingen 
bij asiel en migratie vanaf 2000 nog het meest in het oog springen. Deze sector omvat de 
immigratie en naturalisatie van buitenlanders en de opvang van asielzoekers.

Tabel 2.3 geeft de decompositie van de reële kostenontwikkeling in de periode 2000-
2008 voor de totale publieke dienstverlening, de marktsector en vier belangrijke 
onderdelen van de publieke dienstverlening: onderwijs, zorg, welzijn en veiligheid. 
Daarbij moet worden bedacht dat een toename van de arbeidsproductiviteit leidt tot een 
afname van de kostenontwikkeling.

Tabel 2.2 (vervolg)
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De zorg vergt bijna de helft (47% in 2008) en het onderwijs bijna een kwart (23%) van de 
totale kosten in de publieke dienstverlening (zie tabel 2.2). Veiligheid (7%) en welzijn 
(4%) vormen qua kosten maar bescheiden sectoren. De niet-publiekgerichte diensten 
(openbaar bestuur en defensie) blijven hier uiteraard buiten beeld.

Tabel 2.3

Decompositie van de reële kostenontwikkeling in de publieke dienstverlening en de marktsector, 

2000-2008 (in jaarlijkse groeipercentages)

onderwijs zorg welzijn veiligheid overig
totaal 
publiek

markt-
sector

groei reële kosten = 2,9 4,7 6,6 3,7 0,8 3,5 1,6
+ groei productie (volume) 1,2 3,6 5,5 2,2 0,2 2,3 2,0
+ groei reële kosten per 

product (prijs)
1,6 1,1 1,0 1,4 0,6 1,1 −0,3

       
groei van de productie = 1,2 3,6 5,5 2,2 0,2 2,3 2,0
+ demografie (vergrijzing, 

bevolkingsgroei)
0,3 1,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4

+ deelname (gebruik per 
leeftijdsgroep)

1,0 2,6 5,2 2,0 -0,3 1,6 1,7

       
groei reële kosten per product = 1,6 1,1 1,0 1,4 0,6 1,1 −0,3
+ materiële kostprijs 0,3 0,2 −0,2 0,6 0,3 0,2 −0,1
– arbeidsproductiviteit 0,6 −0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 −1,6
+ loonstijging volgens cao 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1
+ incidentele loonstijging 0,3 1,0 0,5 0,3 0,1 0,5 1,2

Bron: scp (geqs)

In de beschouwde periode groeien de reële kosten van de publieke dienstverlening 
met 3,5% per jaar. Dit is deels toe te schrijven aan een toegenomen productie (2,3%) 
en deels aan toegenomen kosten per product (1,1%). Over het geheel genomen nemen 
de reële kosten van publieke dienstverlening sneller toe dan die van in de marktsector 
 geproduceerde goederen en diensten (1,6%). Dit houdt nagenoeg geheel verband met 
een snellere kostprijsontwikkeling in de publieke dienstverlening. De jaarlijkse groei 
van het productievolume in de publieke dienstverlening (2,3%) spoort globaal met de 
groei van de productie in de marktsector (2,0%). In de publieke dienstverlening heeft 
eenderde deel van de volumegroei een demografische achtergrond. In de marktsector 
speelt de demografie een veel geringere rol.
De stijging van de relatieve kostprijs in de publieke dienstverlening is vrijwel geheel 
toe te schrijven aan een achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit (0,0% per 
jaar). In de marktsector groeit deze in de beschouwde periode met 1,6% per jaar. De stij-
gende arbeidsproductiviteit in de marktsector draagt bij aan een lagere kostprijs, maar 
deze wordt grotendeels gecompenseerd door een sterkere loonontwikkeling. Per saldo 
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 resulteert nog maar een kostprijsdaling van 0,3%. Ook in de publieke dienstverlening 
zijn de loonkosten iets meer dan inflatoir gestegen. In combinatie met licht stijgende 
materiële kosten per product heeft dit geleid tot een gemiddelde kostprijsstijging van 
1,1% per jaar in de periode 2000-2008.

De verschillen tussen sectoren in de publieke dienstverlening zijn groot. De groei van 
de onderwijskosten is iets lager dan gemiddeld, maar daar staat tegenover dat de kos-
ten per product in deze sector het meest zijn gestegen. Dit is toe te schrijven aan een 
achterblijvende arbeidsproductiviteit, mede als gevolg van de groepsverkleining in 
het basisonderwijs. Dit betekent echter niet per se dat er sprake is van kwaliteitswinst: 
kleinere klassen leiden niet eenduidig tot betere schoolprestaties (Dijkgraaf en Van der 
Geest 2008).8 De zorg kent een iets meer dan gemiddelde kostengroei, maar hier  hebben 
we ook te maken met extra kosten vanwege de vergrijzing van de bevolking (1,2%). 
De kostprijsstijging is gemiddeld. De sterke stijging van de kosten van welzijn wordt 
vooral veroorzaakt door een toenemend productievolume: er zijn veel meer kinderen 
opgevangen in kindercentra en er hebben veel meer kinderen jeugdzorg ontvangen. Bij 
veiligheid liggen alle kostenfactoren op een gemiddeld niveau. Bij de overige voorzie-
ningen blijven zowel de productie als de kostprijs sterk achter bij het gemiddelde van de 
publieke dienstverlening.

De kostencomponenten worden nu verder uitgewerkt volgens het stramien in tabel 2.3. 
Het gaat daarbij om de mate waarin deze componenten bijdragen aan de kostengroei in 
de publieke dienstverlening.

2.3 Productie

Publieke dienstverleners leveren doorgaans verschillende producten aan burgers. Deze 
producten kunnen we op een globaal niveau doorgaans goed onderscheiden. Zo kan 
in de zorg onderscheid worden gemaakt naar zorgzwaarte of diagnosecategorie van 
 patiënten, bij de politie naar soorten misdrijven, bij het onderwijs naar onderwijs-
soorten en bij de arbeidsvoorziening naar doelgroepen. Voor de analyse van de drijvende 
factoren achter de productieontwikkeling is het echter noodzakelijk om de onderschei-
den heterogene producten op één noemer te brengen. In de marktsector is dat geen 
probleem omdat de afzonderlijke producten kunnen worden gewogen met hun waarde: 
de marktprijs. Bij de meeste publieke diensten is dat niet mogelijk en moeten de afzon-
derlijke producten worden gewogen op basis van tarieven of tijdsbesteding.

De eerste component in de decompositie is het productievolume. Figuur 2.6 geeft een 
beeld van de ontwikkeling van de totale productie voor de sectoren onderwijs, zorg, 
welzijn, veiligheid en de overige sectoren.
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Figuur 2.6
Productievolume in de publieke dienstverlening en de marktsector, 1995-2008 (in indexcijfers,  
1995 = 100)
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De productie van publieke diensten nam in de periode 1995-2008 met gemiddeld 2,0% 
per jaar toe. De sterkste groei treffen we aan bij de welzijnssector (6,9%) en de zwakste 
bij de overige publieke voorzieningen (0,3%). Het volume groeit in de zorgsector met 
 gemiddeld 3,0% per jaar, in de veiligheidsector met 2,3% per jaar en in de onderwijs-
sector met 1,0% per jaar. Bij bijna alle voorzieningen heeft de volumegroei een geleidelijk 
stijgend verloop. Alleen bij het volume van veiligheid zien we in de periode 2000-2004 
een snel stijgend verloop, dat daarna snel vervlakt en vanaf 2007 zelfs overgaat in een 
licht dalend verloop. De volumegroei in de periode 2000-2004 heeft onder meer te 
maken met de toegenomen aandacht van de bevolking en de overheid voor een veiliger 
samenleving. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de invoering van prestatie-
contracten bij de politie en heeft geleid tot meer processen-verbaal, meer ophelderingen 
van misdrijven en het insluiten en bestraffen van meer daders. Hierdoor is het aantal 
misdrijven afgenomen. De daling van het productievolume vanaf 2007 is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan een vermindering van het aantal processen-verbaal en het aantal 
personen in strafinrichtingen.
De marktsector komt met een volumegroei van gemiddeld 3,1% per jaar circa 
1  procentpunt hoger uit dan de quartaire sector, maar deze groei zou hoger zijn uitge-
vallen als Nederland niet was getroffen door de wereldwijde economische terugslag in 
het begin van het nieuwe millennium. Daardoor is de volumegroei van de marktsector 
juist groot in het begin en aan het einde van de hier beschouwde periode. De publieke 
dienst verlening vertoont juist de geringste groei in het begin en aan het einde van de 
beschouwde periode. Hier zien we het typisch anticyclische beeld, waarbij in perioden 
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van hoogconjunctuur de publieke productie achterblijft bij de private productie en in 
perioden van laagconjunctuur de publieke productie voorligt op de private productie. De 
recente  kredietcrisis valt buiten het waarnemingsgebied van deze rapportage.

Tabel 2.4 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de historische ontwikkeling van het 
productievolume van de publieke dienstverlening.

Tabel 2.4

Productie van finale diensten in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2008 (in index-

cijfers en procenten)

index (1995 = 100)
gemiddelde jaarlijkse  
groei (%)

1995 2000 2004 2008 2000-2004 2004-2008

onderwijs 100 103 109 114 1,6 0,9
basisonderwijs 100 105 104 102 −0,2 −0,5
speciaal onderwijs 100 115 133 155 3,8 3,9
voortgezet onderwijs 100 101 106 109 1,3 0,5
beroepsonderwijs/educatie 100 99 109 108 2,3 −0,1
hoger beroepsonderwijs 100 114 126 140 2,6 2,7
wetenschappelijk onderwijs 100 92 107 120 3,9 2,7
wetenschappelijk onderzoek 100 101 109 118 1,8 2,1

zorg 100 111 129 147 4,0 3,3
ziekenhuizen en specialisten 100 108 126 144 3,9 3,5
extramurale gezondheidszorg 100 108 111 115 0,6 0,9
geestelijke gezondheidszorg 100 105 136 161 6,7 4,2
verstrekking geneesmiddelen 100 140 185 239 7,3 6,6
extramurale verzorging 100 126 163 181 6,7 2,6
intramurale verzorging 100 99 106 106 1,6 0,0
gehandicaptenzorg 100 111 123 136 2,7 2,5
persoonsgebonden budgeta 100 1132 3400 8213 31,7 24,7

welzijn 100 157 186 240 4,4 6,5
kinderopvang 100 162 193 288 4,5 10,5
jeugdzorg 100 111 127 168 3,4 7,4
ondersteuning gehandicapten 100 223 273 278 5,2 0,5

veiligheid 100 99 128 118 6,8 −2,2
politie 100 97 134 120 8,4 −2,7
rechtspraak 100 95 129 124 8,1 −1,0
Openbaar Ministerie 100 79 84 79 1,8 −1,5
gevangeniswezen 100 119 159 139 7,7 −3,5
brandweer 100 107 104 112 −0,7 1,8

overig 100 103 103 104 −0,1 0,4
uitvoering sociale zekerheid 100 86 91 78 1,5 −3,7
civiele aangelegenheden 100 111 116 138 1,0 4,5
asiel en migratie 100 179 135 75 −6,7 −13,6
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index (1995 = 100)
gemiddelde jaarlijkse  
groei (%)

1995 2000 2004 2008 2000-2004 2004-2008

cultuur en recreatie 100 95 97 94 0,4 −0,7
openbaar vervoer 100 106 102 113 −1,0 2,5

    
totaal publieke dienstverlening 100 107 119 129 2,7 1,9
totaal marktsector 100 127 131 148 0,8 3,2

a De pgb-regeling is in 1994 ingesteld en de omvang in 1995 was nog nihil. Dit vertekent de 
groeicijfers voor deze voorziening. Door het relatief kleine aandeel in de totale zorgsector wordt 
het beeld voor de zorg als geheel niet vertekend.

Bron: scp (geqs)

Wanneer we deze tabel bespreken in termen van stijgers en dalers in de periode 2000-
2008 valt uiteraard de extreme groei van het pgb op. Deze ‘buitencategorie’ kent in 
de genoemde periode een groei van gemiddeld 28% per jaar. Weliswaar vlakt de groei 
iets af, maar daarmee blijft het een buitencategorie. Nogmaals moet worden vermeld 
dat deze extreme groei deels komt doordat de invoering van het pgb in 1994 nog maar 
enkele honderden gebruikers opleverde. De volumegroei is ook sterk geweest bij de 
kinderopvang, de geneesmiddelen, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de 
extramurale zorg en het speciaal onderwijs. Bij de extramurale zorg is deze groei de laat-
ste jaren wat afgezwakt, bij de kinderopvang en de jeugdzorg is de groei recentelijk juist 
aangesterkt. Hiervoor zijn verschillende beleidsmaatregelen verantwoordelijk.
De grootste daling van het productievolume vanaf 2000 treffen we aan bij asiel en 
migratie. Zowel de instroom als de opvang is aanzienlijk gedaald, met name in de meest 
recente periode. Een licht dalend productievolume treffen we aan bij de uitvoering van 
de sociale zekerheid (vooral de laatste jaren), het basisonderwijs en cultuur en recreatie. 
Bij het basisonderwijs houdt dit verband met een gelijk blijvende doelpopulatie en een 
verschuiving van de instroom richting het speciaal onderwijs, bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid met een dalend uitkeringsvolume (met 7% per jaar in de periode 2004-
2008).

Demografische ontwikkeling
De vergrijzing van de bevolking is een langlopend proces. In de periode 1995-2008 heb-
ben vooral de 80-plussers zich op het vergrijzingspad begeven (figuur 2.7). De laatste 
wereldoorlog heeft duidelijk zijn stempel gezet op de huidige vergrijzing door te zorgen 
voor een geringere omvang van het aantal 65-79-jarigen. De vooroorlogse en naoorlogse 
generatie zijn duidelijk in de demografische trends te herkennen. Het aantal 80-plussers 
(vooroorlogs) en het aantal 45-64-jarigen (naoorlogs) is in de waargenomen periode met 
2% per jaar toegenomen.

Tabel 2.4 (vervolg)
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Figuur 2.7
Bevolkingsontwikkeling naar leeftijdsgroep, 1995-2008 (gemiddelde jaarlijkse groei in procenten)
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Bij de jongeren is het demografisch beeld wat minder beweeglijk, en zien we positieve en 
negatieve groeipercentages van rond de 0,5% per jaar.

Een groot aantal publieke voorzieningen is door hun doelpopulatie gevoelig voor 
 demografische ontwikkelingen. Zo zijn er voorzieningen die specifiek op jongeren zijn 
gericht (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg) en voorzieningen die specifiek op ouderen 
zijn gericht (verzorging en verpleging, ondersteunende voorzieningen voor gehandicapten 
(mensen met fysieke beperkingen, onderdeel van de Wmo)). Een deel van de volumegroei 
is bij deze voorzieningen dan ook terug te voeren op demografische ontwikkelingen 
( figuur 2.8).

Het referentiepunt voor de demografische ontwikkeling vormt de totale bevolkingsgroei 
(0,5% per jaar). Deze groei komt tot uitdrukking in de lijn voor de marktsector. Een  relatief 
groot demografisch effect treffen we aan bij de zorg. De volumegroei in de zorg werd in de 
afgelopen jaren voor 1,1% per jaar door demografische ontwikkelingen opgestuwd, waar-
van 0,5 procentpunt vanwege de algemene bevolkingsgroei en 0,6 procentpunt  vanwege de 
vergrijzing. Hiervoor zijn vooral de aw bz-voorzieningen verantwoordelijk, in de vorm van 
verzorging en verpleging. De demografische lijn voor de welzijnszorg vertoont aanvankelijk 
een sterk stijgend en daarna een licht dalend verloop. Dit komt door het sterk toenemende 
gebruik van ondersteuning aan gehandicapten (mensen met fysieke beperkingen) in het 
begin van de waarnemingsperiode en de sterke stijging van de kinderopvang en de jeugd-
zorg aan het einde van de waarnemingsperiode. Het gebruik van onderwijsvoorzieningen 
is onderhevig aan een licht positieve demografische ontwikkeling (0,25% per jaar), maar 
blijft door de sterke ver grijzing achter op de totale demografische ontwikkeling.
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Figuur 2.8
Decompositie volumeontwikkeling in de publieke dienstverlening en de marksector naar demografie, 
1995-2008 (in indexcijfers, 1995 = 100)
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Ontwikkeling deelname per leeftijdsgroep
De volumegroei in de publieke dienstverlening wordt behalve door demografische 
ontwikkelingen ook bepaald door veranderingen in het gebruik per leeftijdsgroep: het 
deelname-effect. Door de betrekkelijk geleidelijke ontwikkeling van de demografische 
bevolkingssamenstelling domineert de ontwikkeling in de deelname de totale volume-
ontwikkeling (vergelijk figuur 2.6 en 2.9).

De onderwijsvoorzieningen en de zorgvoorzieningen kennen een matige en geleidelijk 
stijgende deelnamegroei: 0,8% per jaar in het onderwijs (vooral door speciaal onderwijs 
en hoger onderwijs) en 1,9% per jaar in de zorg (vooral door geestelijke gezondheidszorg, 
de geneesmiddelen en het persoonsgebonden budget). Bij de groep ‘overige publiek’ is 
het beeld nogal vlak en stabiel. Weliswaar zijn het migratievolume en de asielopvang 
sterk gedaald, maar dit is gecompenseerd door de stijging bij civiele aangelegenheden 
als de Belastingdienst, de dienst burgerzaken bij de gemeenten en het beheer van de 
zorgsector. De welzijnsvoorzieningen worden gekenmerkt door een sterke stijging van 
de deelname (6,5%) als gevolg van een sterke uitbreiding van de ondersteuning van ge-
handicapten (in de tweede helft van de jaren negentig), de kinderopvang en de jeugdzorg 
(vooral vanaf 2002). De sterke stijging aan het eind van de beschouwde periode hangt 
samen met de nieuwe wet op de kinderopvang. Bij de veiligheidsvoorzieningen, met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,3%, zien we het eerder weergegeven patroon, dat kan 
worden toegeschreven aan de toegenomen aandacht voor een veiliger samenleving door 
meer politiewerk, meer ophelderingen en meer strafopleggingen. Dit heeft geleid tot 
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meer veiligheid en een stabilisatie van het productievolume van politie en justitie. De 
recente daling van het productievolume is – zoals eerder in deze paragraaf is gezegd – 
toe te schrijven aan de vermindering van het aantal processen-verbaal en van het aantal 
gevangenen. Dit vertaalt zich direct in een dalende deelname.

Figuur 2.9
Decompositie volume in de publieke dienstverlening en de marksector naar deelname per leeftijds-
groep, 1995-2008 (in indexcijfers, 1995 = 100)
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2.4 Kostprijs

De kosten per eenheid product worden berekend door de totale kosten te delen door het 
productievolume. Omdat de totale kosten al zijn gedefleerd met het prijsindexcijfer voor 
het bbp, kunnen de aldus verkregen reële kosten per product worden opgevat als de rela‑
tieve kostprijs van de betrokken dienst ten opzichte van de gemiddelde prijs van goederen 
en diensten. Zoals opgemerkt bij de presentatie van het decompositiemodel is een goede 
splitsing in prijs en volume essentieel voor de interpretatie van de uitkomsten. Omdat aan 
deze splitsing de nodige haken en ogen zitten, met name betreffende de verdiscontering 
van intensiteit en kwaliteit, moeten de uitkomsten met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Dus eerder qua richting en orde van grootte dan qua absolute waarde.

Uit tabel 2.3 is gebleken dat de relatieve kostprijs in de publieke dienstverlening fors is 
gestegen (1,2% per jaar) in verhouding tot de marktsector. De verschillen in kostprijs-
ontwikkeling tussen de onderscheiden sectoren (maximaal 1,0 procentpunt) zijn veel 
geringer dan de verschillen in volumeontwikkeling (maximaal 5,3 procentpunten).
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Figuur 2.10
Relatieve kostprijs in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2008 (in indexcijfers, 1995 = 100)
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De ontwikkeling van de relatieve kostprijs vertoont in alle sectoren, enkele schommelingen 
daargelaten, hetzelfde patroon (figuur 2.10). Duidelijk afwijkend is de relatieve kostprijsont-
wikkeling in de marktsector, die per saldo geleidelijk daalt met 0,4% per jaar.
De grootste schommelingen en de grootste kostprijsontwikkelingen treffen we aan in de 
sector veiligheid (2,6% per jaar). De sterke groei tot 2000 en de stabilisatie in de periode 
2000-2006 hebben te maken met het ingezette veiligheidsbeleid, hetgeen met een beperkte 
extra inzet van middelen heeft geleid tot een drastische toename van op sporingen, ophel-
deringen en insluitingen. Vanaf 2007 is door de toegenomen veiligheid en de resulterende 
daling van de productie – samengenomen met een min of meer gelijk blijvende inzet van 
middelen – de kostprijs weer gestegen.

De relatieve kostprijs voor het onderwijs is sneller gestegen, en die voor welzijn en de groep 
overige publieke voorzieningen langzamer dan het gemiddelde van alle publieke diensten. 
Bij onderwijs is dat vooral toe te schrijven aan ontwikkelingen in het basis onderwijs en het 
beroepsonderwijs. Beide voorzieningen hebben in de genoemde periode te maken gehad 
met extra loonprijsbijstellingen om de arbeidsmarktpositie van leraren te verbeteren. Bij 
het basisonderwijs komt daar de verkleining van de groepsgrootte nog bij en bij het be-
roepsonderwijs de verbetering van de materiële infrastructuur. Bij het hoger onderwijs, 
zowel het beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs, heeft nauwelijks enige 
kostprijsontwikkeling plaatsgevonden.
De kostprijsontwikkeling bij de overige sectoren wijkt weinig af van de gemiddelde kost-
prijsontwikkeling in de publieke dienstverlening, zij het dat de welzijnsvoorzieningen en 
de groep ‘overige voorzieningen’ een iets lager groeitempo kennen (circa 1,0% per jaar) en 
de zorgsector (1,1%) een iets hoger groeitempo dan gemiddeld.
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Tabel 2.5
Relatieve kostprijs van finale publieke diensten en de marksector, 1995-2008 (in indexcijfers en 
 procenten)a

index (1995 = 100)
gemiddelde jaarlijkse  
groei (%)

1995 2000 2004 2008 2000-2004 2004-2008

onderwijs 100 112 123 128 2,2 1,0
basisonderwijs 100 113 134 146 4,5 2,2
speciaal onderwijs 100 88 110 110 5,8 0,0
voortgezet onderwijs 100 114 122 130 1,6 1,6
beroepsonderwijs/educatie 100 123 132 148 1,7 2,9
hoger beroepsonderwijs 100 100 107 104 1,8 −0,8
wetenschappelijk onderwijs 100 120 111 103 −1,9 −1,9
wetenschappelijk onderzoek 100 112 112 108 0,1 −1,0

zorg 100 106 114 115 1,9 0,2
ziekenhuizen en specialisten 100 106 114 120 1,8 1,4
extramurale gezondheidszorg 100 103 120 134 4,0 2,7
geestelijke gezondheidszorg 100 108 112 111 0,9 −0,2
verstrekking geneesmiddelen 100 90 79 66 −3,1 −4,6
extramurale verzorging 100 97 98 88 0,2 −2,6
intramurale verzorging 100 112 129 128 3,4 0,0
gehandicaptenzorg 100 111 132 141 4,3 1,6
persoonsgebonden budget 100 31 45 44 9,1 −0,2

welzijn 100 106 112 115 1,6 0,5
kinderopvang 100 115 135 139 4,2 0,7
jeugdzorg 100 113 119 129 1,2 2,0
ondersteuning gehandicapten 100 87 82 70 −1,4 −3,9

veiligheid 100 125 118 140 −1,4 4,3
politie 100 120 103 125 −3,9 5,0
rechtspraak 100 156 144 160 −2,0 2,7
Openbaar Ministerie 100 186 255 275 8,3 1,9
gevangeniswezen 100 110 107 123 −0,7 3,7
brandweer 100 115 152 173 7,2 3,4

overig 100 108 109 113 0,3 1,0
uitvoering sociale zekerheid 100 112 108 115 −0,7 1,4
civiele aangelegenheden 100 108 105 99 −0,6 −1,6
asiel en migratie 100 151 144 202 −1,2 8,8
cultuur en recreatie 100 115 117 124 0,3 1,6
openbaar vervoer 100 97 105 112 1,9 1,5

    
totaal publieke dienstverlening 100 109 115 119 1,4 0,8
totaal marktsector 100 98 96 95 −0,4 −0,2

a Kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor het bbp.

Bron: scp (geqs)
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Tabel 2.5 geeft een meer gedetailleerd beeld van de kostprijsontwikkeling dan figuur 
2.10. Enkele cijfers vragen om een nadere duiding. De kostprijsstijging in het speciaal 
onderwijs heeft door een sterk dalende arbeidsproductiviteit vooral in de eerste helft van 
het nieuwe millennium plaatsgevonden. In deze periode is het onderwijzend personeel 
aanzienlijk sterker in omvang toegenomen dan het aantal zorgleerlingen. De daling van 
de relatieve kostprijs van geneesmiddelen kan voor een deel worden verklaard uit ge-
voerd overheidsbeleid, dat resulteerde in een convenant betreffende prijsdalingen voor 
generieke geneesmiddelen en in de clawback bij apothekers (het wettelijk afromen van 
bonussen en kortingen). Voorts speelt het – met name vanaf 2008 gevoerde – preferen-
tiebeleid van de zorgverzekeraars een rol (c v z persbericht 09/2009). Het prijseffect bij 
geneesmiddelen is vergelijkbaar met het beleidseffect voor geneesmiddelen bij de de-
compositie van het cpb in de Economische Verkenning 2011‑2015 (−4¾% per jaar in de  periode 
2000-2008, zie cpb 2010a).
Bij de intramurale verzorging is de kostprijsstijging vanaf 2004 tot stilstand gekomen. 
Doordat ook de volumegroei tot staan is gekomen, zijn de totale kosten van intramurale 
verzorging vanaf 2004 op de nullijn uitgekomen. Ook de extramurale verzorging is vanaf 
2004 op de nullijn uitgekomen, maar dit is het saldo van een positieve volumegroei 
(van 2,5% per jaar) en een negatieve kostprijsstijging (−2,5%). Hierin weerspiegelt zich 
zowel de extramuralisering (volumegroei) als de overheveling van de huishoudelijke 
verzorging naar de Wmo, die gepaard is gegaan met aanzienlijke prijsdalingen per ver-
zorgingsuur. De kostprijsstijging bij het persoonsgebonden budget in de periode 2000-
2004 lijkt vrij fors (9%), maar valt in het niet bij de toentertijd gerealiseerde jaarlijkse 
volumestijging (32%). Waarschijnlijk is hier echter sprake van een zorgzwaarte-effect dat 
onvoldoende in het volume is verdisconteerd. Dit komt doordat er geen tijdreeksen van 
pgb-houders naar zorgfunctie beschikbaar zijn, waardoor onvoldoende rekening kan 
worden gehouden met zorgzwaarteontwikkelingen in het pgb. Daarom zal in het vervolg 
van dit hoofdstuk geen verdere decompositie van het pgb plaatsvinden.
De sterk fluctuerende kostprijsontwikkelingen bij voorzieningen in de sectoren veilig-
heid en asiel en migratie hangen, behalve bij het Openbaar Ministerie, omgekeerd 
samen met sterke schommelingen in de volumeontwikkelingen. Dit verschijnsel staat 
bekend als hysterese: het kost enige tijd voordat instellingen hun organisatie hebben 
aangepast aan de vraagontwikkeling. Dat raakt met name voorzieningen die worden 
geconfronteerd met een sterke groei of krimp.

Figuur 2.11 geeft inzicht in de ontwikkeling van de reële materiële kosten per eenheid 
product (materiële kostprijs). In feite zou het correcter zijn om hier te spreken van niet-
loonkosten, omdat naast materiële uitgaven in strikte zin ook huisvestingskosten en 
afschrijvingen zijn inbegrepen.
In de marktsector is de ontwikkeling van de inzet van materiële middelen per eenheid 
product betrekkelijk stabiel, zij het per saldo wel licht dalend (−0,5% per jaar). In de 
publieke dienstverlening als geheel is de groei met circa 1,2% per jaar duidelijk sterker. 
Het is uit het onderliggende datamateriaal niet duidelijk of hieraan tekortschietende 
efficiency ten grondslag ligt of verbetering van de kwaliteit van de materiële infrastruc-
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tuur, bijvoorbeeld in de sfeer van de ic t en de huisvesting. Deze onzekerheid is nog ster-
ker voor de afzonderlijke voorzieningen. Deze worden daarom hier niet gepresenteerd.

Figuur 2.11
Materiële kostprijs in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2008 (in indexcijfers, 1995 
= 100)
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Bron: scp (geqs)

Net als de materiële kostprijs daalt de personele kostprijs in de marktsector met 
 gemiddeld 1% per jaar. In de publieke dienstverlening daalt in geen van de sectoren 
de gemiddelde personele kostprijs. De stijging varieert van 0,5% per jaar bij de groep 
‘overige publieke voorzieningen’ tot 2,0% bij de sector onderwijs. Voor het totaal van de 
publieke dienstverlening komt de gemiddelde personele kostprijsstijging uit op 1,5% per 
jaar. Uit paragraaf 2.5 wordt duidelijk dat de oorzaken van deze personele kostprijsgroei 
zowel in achterblijvende arbeidsproductiviteit als in hogere salarissen moeten worden 
gezocht.

2.5 Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit geeft de verhouding weer tussen de omvang van de productie 
en de hoeveelheid personeel die deze productie tot stand heeft gebracht.9 Het is een 
statistisch kengetal en zegt dus niets over de individuele productiviteit. Figuur 2.12 
brengt de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de publieke dienstverlening en 
de marktsector in beeld.



43  

terugblik op de publieke dienst verlening, 1995-20 08

Figuur 2.12
Arbeidsproductiviteit in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2008 (in indexcijfers, 
1995 = 100)
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Over de gehele periode 1995-2008 neemt de arbeidsproductiviteit in de marktsector 
 monotoon toe met gemiddeld 2,1% per jaar; het groeitempo van de arbeidsproductiviteit 
in de publieke dienstverlening blijft met gemiddeld 0,0% per jaar duidelijk achter bij die 
van de marktsector. Dit verschil in ontwikkeling tussen de publieke dienstverlening en 
de marktsector is in overeenstemming met de Wet van Baumol.
In het onderwijs is tussen 1995 en 2003 sprake van een dalende arbeidsproductiviteit; 
daarna blijft de arbeidsproductiviteit op een constant niveau. Deze ontwikkeling kan 
onder meer worden verklaard uit de verkleining van de groepsgrootte in het basisonder-
wijs in het begin van de waargenomen periode (zie ook tabel 2.6). Ook in het voortgezet 
onderwijs nemen we in de desbetreffende periode een lichte daling van de arbeids-
productiviteit waar. Daarentegen vertoont de arbeidsproductiviteit in de zorgsector 
een zwakke, maar trendmatige toename (0,4% per jaar). Dit komt met name door de 
toenemende arbeidsproductiviteit in de thuiszorg. Bij veiligheid schommelt de arbeids-
productiviteit volgens het bekende beeld: een licht stijgend patroon bij de uitvoering 
van de prestatiecontracten (2002-2004) ter bevordering van opsporingen, ophelderingen 
en gevangenzetting, en een dalend patroon daarna vanwege de toegenomen veiligheid 
bij gelijke inzet van personele middelen. Per saldo is de arbeidsproductiviteit in de sector 
veiligheid in de periode 2000-2008 constant gebleven. In de welzijnssector zien we in 
de tweede helft van de jaren negentig een duidelijke stijging van de arbeidsproductivi-
teit. Deze vloeit voort uit een forse toename van ondersteunende voorzieningen voor 
gehandicapten in deze periode bij een beperkte uitbreiding van de gemeentelijke uit-
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voeringsorganisatie voor deze voorzieningen. Vanaf 2000 is de arbeidsproductiviteits-
ontwikkeling ook in de welzijnssector betrekkelijk stabiel.
Hierbij dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat mogelijke kwaliteitswinst (of 
mogelijk kwaliteitsverlies) onvoldoende tot uitdrukking is gekomen bij de meting van de 
productie. Zo kunnen enkele dalingen van de arbeidsproductiviteit wellicht in verband 
worden gebracht met kwaliteitsverbetering van de dienstverlening (verkleining van de 
klassengrootte in het basisonderwijs) of enkele stijgingen wellicht met een kwaliteits-
verlaging van de dienstverlening (thuiszorg, jeugdzorg, wetenschappelijk onderwijs, 
gevangeniswezen). Helaas kunnen dit soort kwaliteitseffecten doorgaans moeilijk in de 
gehanteerde productindicatoren worden verwerkt. Een andere mogelijkheid is dat zorg-
zwaarte of complexiteit van de dienstverlening onvoldoende in de productindicatoren 
tot uitdrukking komen. Dit kan het geval zijn bij de rechtspraak en de immigratiedienst. 
Hier zien we een licht dalende arbeidsproductiviteit.

Figuur 2.13
Reële loonkosten per arbeidsjaar in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2008 (in 
indexcijfers, 1995 = 100)
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De andere component van de personele kostprijsontwikkeling is de loonprijs (figuur 
2.13). Hier ontwikkelt zich een vrij eenduidig patroon van stijgende reële loonkosten per 
arbeidsjaar. De gemiddelde jaarlijkse stijging in de publieke sector is fractioneel lager 
(1,5%) dan in de marktsector (1,7%). Welzijn en zorg kennen een iets grotere jaarlijkse 
loonprijsstijging (circa 2%), onderwijs en de overige voorzieningen een iets kleinere 
(circa 1%). Duidelijk meer dan gemiddelde loonprijsstijgingen nemen we waar bij de 
gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de brandweer, maar hieraan liggen vermoedelijk 
verschuivingen ten grondslag van minder naar meer gekwalificeerd personeel. Het 
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omgekeerde zien we bij de rechtspraak en de sector cultuur en recreatie. Deze verschui-
vingen komen tot uitdrukking in de incidentele looncomponent (niet weergegeven).

Op basis van hiervoor genoemde decompositiegegevens kan ook de ontwikkeling van de 
totale productiviteit worden berekend.10 Figuur 2.14 brengt deze ontwikkeling in beeld.

Figuur 2.14
Totale productiviteit in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2004 (in indexcijfers,  
1995 = 100)
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Doordat niet alleen de inzet van personeel maar ook de materiële kostprijs in de 
 publieke dienstverlening sterker stijgt dan in de marktsector valt de totale productiviteit 
van de publieke sector nog ongunstiger uit in vergelijking met de marksector dan de 
arbeidsproductiviteitsontwikkeling. Voor de publieke dienstverlening als geheel treedt 
een daling op van de totale productiviteit met gemiddeld 0,5% per jaar. In de markt-
sector is er daarentegen sprake van een toename met gemiddeld circa 1,6% per jaar. De 
verschillen tussen de onderscheiden sectoren zijn niet groot, zij het dat de ontwikkeling 
in het onderwijs wat minder gunstig is (−1%) dan in de sector zorg en welzijn (nagenoeg 
stabiel). De sector veiligheid en de overige publieke voorzieningen bewegen zich qua 
totale productiviteit rond het gemiddelde voor de publieke dienstverlening.

2.6 Samenvattend overzicht

In tabel 2.6 zijn de uitkomsten van de decompositie van de kostenontwikkeling in de 
publieke dienstverlening voor de periode 2000-2008 in detail samengevat.
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Tabel 2.6

Samenvattend overzicht decompositie kostenontwikkeling in de publieke dienstverlening en de 

marksector, 2000-2008 (in miljarden euro’s en procenten)a 

kosten decompositie (jaarlijkse procentuele groei)

in 2008 
(mld. 
euro) kosten

demo-
grafie

deel-
name

materiële
kostprijs

arbeids-
produc-
tivi teitb uurloon

totale
produc-
tiviteit

onderwijs 28,4 2,9 0,3 1,0 0,3 0,6 0,7 −0,9
basisonderwijs 8,0 3,0 0,1 −0,5 0,3 1,7 1,1 −2,1
speciaal onderwijs 1,8 6,9 0,0 3,9 −0,3 1,7 1,4 −1,4
voortgezet onderwijs 6,5 2,5 0,9 0,0 0,6 1,1 −0,1 −1,7
beroepsonderwijs/
educatie 4,4 3,4 0,5 0,6 0,7 0,4 1,1 −1,3
hoger beroepsonderwijs 3,0 3,2 0,0 2,7 −0,2 0,2 0,5 0,0
wetenschappelijk 
 onderwijs 2,2 1,4 −0,2 3,5 −0,2 −2,8 1,0 2,8
wetenschappelijk 
 onderzoek 2,6 1,5 0,3 1,7 0,3 −1,7 1,0 1,2

zorg 57,1 4,7 1,2 2,6 0,2 −0,4 1,3 0,2
ziekenhuizen en 
 specialisten 20,4 5,3 0,9 2,7 0,8 −0,8 1,5 −0,2
extramurale gezond-
heidszorg 6,0 4,1 0,7 0,1 1,2 0,8 1,3 −2,0
geestelijke gezond-
heidszorg 4,4 5,9 0,3 5,1 −0,1 −1,0 1,4 1,0
verstrekking genees-
middelen 6,1 2,8 1,1 5,8 −3,4 −0,3 −0,2 3,8
extramurale verzorging 3,7 3,3 1,9 2,7 −0,2 −2,1 1,0 2,3
intramurale verzorging 8,7 2,5 2,1 −1,3 0,4 0,3 0,9 −0,8
gehandicaptenzorg 5,9 5,6 0,4 2,1 0,0 −0,1 2,9 0,1
persoonsgebonden 
budgetc 2,0 33,6 0,6 27,4 • • • •

welzijn 5,3 6,6 0,4 5,2 −0,2 0,4 0,8 −0,1
kinderopvang 2,7 10,0 −0,3 7,8 1,3 0,8 0,2 −2,2
jeugdzorg 1,5 7,1 0,4 5,0 −0,1 −2,0 3,8 2,0
ondersteuning gehan-
dicapten 1,0 0,1 1,5 1,3 −2,0 −0,6 0,0 2,7

veiligheid 8,4 3,7 0,3 2,0 0,6 0,1 0,8 −0,7
politie 4,8 3,1 0,4 2,2 0,1 0,0 0,3 −0,1
rechtspraak 0,9 3,8 0,4 3,0 0,1 1,2 −0,9 −1,2
Openbaar Ministerie 0,6 5,1 0,4 −0,3 1,8 0,7 2,4 −2,5
gevangeniswezen 1,1 3,5 −0,5 2,5 1,4 −1,5 1,4 −0,5
brandweer 1,0 5,9 0,4 0,1 1,8 0,7 2,7 −2,7
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kosten decompositie (jaarlijkse procentuele groei)
in 2008 
(mld. 
euro) kosten

demo-
grafie

deel-
name

materiële
kostprijs

arbeids-
produc-
tivi teitb uurloon

totale
produc-
tiviteit

overig 22,5 0,8 0,6 −0,3 0,3 0,0 0,3 −0,3
uitvoering sociale 
 zekerheid 4,3 −0,8 1,0 −2,1 −0,7 −0,8 1,7 1,5
civiele aangelegenheden 6,1 1,6 0,6 2,1 −0,9 −1,1 0,9 2,0
asiel en migratie 0,8 −6,9 0,4 −10,6 1,7 2,2 −0,5 −4,0
cultuur en recreatie 4,1 0,8 0,7 −0,8 0,7 1,2 −0,9 −1,9
openbaar vervoer 7,2 2,5 0,1 0,7 1,7 −0,3 0,2 −1,6

      
totaal publieke dienst-
verlening 121,7 3,5 0,8 1,6 0,2 0,0 0,9 −0,2
totaal marktsector 427,2 1,6 0,4 1,7 −0,1 −1,6 1,3 1,6

a Kosten gedefleerd met het prijsindexcijfer voor het bbp.
b Dit betreft de kostengevolgen van de arbeidsproductiviteit. Een negatief teken staat voor een 

toename van de arbeidsproductiviteit, ofwel een afname van de personeelsinzet per product. De 
verandering in de arbeidsproductiviteit is gewogen met het aandeel van de personele kosten in de 
totale kosten.

c De pgb-regeling is in 1994 ingesteld en de omvang in 1995 was nog nihil. Dit vertekent de 
groeicijfers voor deze voorziening. Door het relatief kleine aandeel in de totale zorgsector wordt 
het beeld voor de zorg als geheel niet vertekend.

• Gegevens niet relevant.

Bron: scp (geqs)

In de sector onderwijs is, van de vier onderscheiden sectoren, de laagste groei van de 
arbeidsproductiviteit gerealiseerd. Dit is vooral toe te schrijven aan het medio jaren 
negentig ingezette beleid voor groepsverkleining in het basisonderwijs.11 Ook in het 
speciaal onderwijs blijft de arbeidsproductiviteit relatief achter, maar hiervoor is op 
rijksniveau geen groepsverkleiningsbeleid gevoerd. In het wetenschappelijk onderwijs 
is de arbeidsproductiviteit sterk gestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ten koste is 
gegaan van de prestaties in het wetenschappelijk onderwijs.
Opmerkelijk zijn verder de sterke deelnamegroei in het speciaal onderwijs (3,9% per jaar), 
het hoger beroepsonderwijs (2,7% per jaar) en het wetenschappelijk onderwijs (3,5% per 
jaar). Alleen in het wetenschappelijk onderwijs heeft de deelnamegroei niet geleid tot een 
navenante kostengroei vanwege de sterk toegenomen arbeidsproductiviteit. Bij het hoger 
beroepsonderwijs is dit wel het geval omdat de arbeidsproductiviteit nagenoeg ongewij-
zigd is gebleven. Bij het speciaal onderwijs is ook nog de arbeids productiviteit afgeno-
men, waardoor een hoge kostengroei is gerealiseerd (6,9% per jaar).
In de zorgsector wordt de substantiële kostengroei van 4,7% per jaar voor circa driekwart 
veroorzaakt door volumegroei en voor circa een kwart door kostprijsstijgingen. De 
volumegroei wordt in deze sector in belangrijke mate bepaald door de vergrijzing van 

Tabel 2.6 (vervolg)
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de bevolking. Bij de intra- en extramurale verzorging is de vergrijzing zelfs verantwoor-
delijk voor 2 procentpunten van de jaarlijkse kostengroei. Daarnaast draagt de stijgende 
deelname per leeftijdsgroep ook bij aan de kostenontwikkeling, met uitzondering van 
de intramurale verzorging, waar de deelname per leeftijdsgroep licht daalt. Hoge groei-
cijfers in de deelname treffen we aan bij de geneesmiddelen (6% per jaar) en de geeste-
lijke gezondheidszorg (5% per jaar). Ook bij de extramurale verzorging is een significante 
volumegroei waarneembaar, mede als gevolg van de voortgaande extramuralisering in 
de verzorging en verpleging. Ook de spectaculaire groei van het pgb draagt bij aan een 
verdere extramuralisering van de zorg, hoewel hierbij ook een nieuw aangeboorde vraag 
naar verzorging en verpleging een rol speelt van personen die hun hulpvraag buiten de 
publieke sfeer (willen) realiseren. De kostengroei van geneesmiddelen als gevolg van 
het sterk toegenomen gebruiksvolume is deels gemitigeerd door kostprijsdalingen van 
geneesmiddelen. Deze kostprijsdaling is mede door gericht overheidsbeleid tot stand 
gebracht. Twee laatste opmerkelijke ontwikkelingen in de zorgsector zijn de stijging van 
de arbeidsproductiviteit in de extramurale verzorging, die voor circa 2% per jaar heeft 
bijgedragen aan kostenbeperking, en de stijging van uurlonen in de gehandicapten-
sector, die juist voor circa 3% per jaar heeft bijgedragen aan kosten verhoging. De 
arbeidsproductiviteitsstijging in de extramurale verzorging heeft onder meer te maken 
met de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de Wmo. Maar ook meer in 
 algemene zin blijkt dat de thuiszorg efficiënter is gaan werken door vermindering van 
overhead. Er zijn vanuit het perspectief van de cliënten geen aanwijzingen dat dit ten 
koste is gegaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook bij de ziekenhuizen heeft 
een stijging van de arbeidsproductiviteit bijgedragen aan een beperking van de kosten-
groei.12 De uurloonstijging in de gehandicaptenzorg is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
een verandering in de samenstelling van het personeel, waarbij het aandeel van hoger 
gekwalificeerd personeel is toegenomen.
De welzijnssector heeft met de betrokken voorzieningen een sterke volumegroei door-
gemaakt. Dit betreft met name de kinderopvang en de jeugdzorg, waar de deelname de 
afgelopen jaren met circa 8% respectievelijk 5% per jaar is gestegen. Bij de jeugdzorg 
zien we nog een substantiële toename van de arbeidsproductiviteit, die in kostentermen 
weer teniet is gedaan door een sterke stijging van de uurloonkosten. Daardoor wordt de 
kostenontwikkeling in de jeugdzorg, net als bij de kinderopvang, gedomineerd door de 
stijging van het gebruik.
In de sector veiligheid zijn de kosten van alle betrokken voorzieningen in de periode 
2000-2008 duidelijk toegenomen, variërend van 3% per jaar bij de politie tot 6% bij de 
brandweer. Bij politie, rechtspraak en gevangeniswezen wordt de kostenontwikkeling 
voornamelijk bepaald door volumeontwikkelingen. Dit betekent dat de kostenontwik-
keling nagenoeg in de pas loopt met de ontwikkeling van de criminaliteit en de daaruit 
voortvloeiende opsporingen, ophelderingen, bestraffingen en insluitingen. Bij het 
Openbaar Ministerie en de brandweer domineren kostprijsontwikkelingen het kosten-
beeld. Het gaat hierbij om hogere materiële en personele kosten.
Bij de overige voorzieningen zien we kostendalingen bij asiel en migratie en bij de uitvoe-
ring van de sociale zekerheid. Bij asiel en migratie is de kostendaling vooral het gevolg 
van beperkingen in de instroom en de opvang. Daarnaast hebben de betrokken instan-
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ties tijd nodig gehad om de organisatie aan de passen aan de vermindering van de pro-
ductie, hetgeen blijkt uit een achterblijvende arbeidsproductiviteit. Dit verschijnsel van 
hysterese is gebruikelijk in de publieke dienstverlening. De kostendaling bij de uitvoe-
ringsorganisatie is voor een belangrijk deel het gevolg van een licht dalend uitkerings-
volume in de beschouwde periode. Bij de overige voorzieningen zijn geen opvallende 
ontwikkelingen te signaleren.

Noten
1 De collectieve sector omvat de overheid en de verplichte sociale verzekeringen. De collectieve uit-

gaven omvatten naast de uitgaven aan publieke diensten ook uitgaven aan overdrachten, investerin-

gen, en rente op overheidsschuld.

2 Het Centraal Planbureau (cpb) acht deze problemen zo groot, dat het heeft afgezien van een decom-

positie van de zorguitgaven in volume- en prijstermen (zie het kader Decompositie zorguitgaven 

door het cpb, verderop in dit hoofdstuk). 

3 Het Baumoleffect heeft betrekking op het verschijnsel dat productiviteitsverbeteringen in de dienst-

verlenende sector doorgaans moeilijker zijn te realiseren dan in andere sectoren. Omdat de lonen in 

de dienstverlenende sector doorgaans toch de loonontwikkeling in andere sectoren volgen, stijgen 

de kosten in verhouding sterker. De publieke dienstverlening kampt daarmee inherent met achter-

blijvende productiviteit en hogere kostprijzen.

4 De overheveling van de huishoudelijke hulp van de aw bz naar de Wmo is uitsluitend als financie-

ringsverschuiving opgevat en heeft geen gevolgen voor de hier uitgevoerde decompositie.

5 Voor een overzicht van de gebruikte productindicatoren zie bijlage B in Kuhry en Van der Torre 

(2002).

6 De arbeidsjaren zijn gecorrigeerd voor de verschillen in (de ontwikkeling van de) arbeidsduur.

7 Deze pakketmaatregelen hadden onder meer betrekking op paramedische zorg (fysiotherapie), 

specialistische zorg (tandarts) en het ziekenvervoer. Een deel van deze zorg valt niet langer onder de 

collectieve financiering, Daardoor valt met name de jaarlijkse kostengroei bij ziekenhuizen en speci-

alisten (5,3% volgens onze analyse en 4,4% volgens het cpb) en bij de extramurale zorg (4,1% scp en 

2,8% cpb) hoger uit. 

8 Zie ook bijlage 18 van het cpb in het zesde rapport brede heroverwegingen over de productiviteit in 

het onderwijs (Financiën 2010), met een literatuuroverzicht over de effecten van klassengrootte.

9 Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met eventuele veranderingen in de samen-

stelling van het personeel (opleiding en anciënniteit).

10 De totale productiviteit is hier berekend als het met de kostenaandelen van de factor arbeid en de 

overige productiemiddelen gewogen verschil van de arbeidsproductiviteitsontwikkeling en de mate-

riële kostprijs. 

11 Zie hiervoor onder meer het recentelijk uitgebrachte brede heroverwegingsrapport over de 

 productiviteit in het onderwijs (nr. 6) (Financiën 2010).

12 De arbeidsproductiviteit in de ziekenhuizen is vooral vanaf 2003 toegenomen. Zie ook Blank et al. 

(2009).
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3  Vooruitblik op de publieke dienstverlening,  
2010-2014

Evelien Eggink

3.1 Doelstelling

De operatie Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (v bt b-operatie, 
t k 2001/2002) en de jaarverslagen van de ministeries vormen een aanzet om een 
sterker systematisch verband te leggen tussen uitgaven en prestaties. Ook in de 
 financiële meerjarenramingen van departementen zoals die tot uitdrukking komen 
in de  Miljoenennota, de begrotingsstukken en additionele nota’s wordt steeds vaker 
een verband gelegd tussen de geraamde kostenontwikkeling en de te verwachten 
ontwikkeling in het gebruik van voorzieningen. Maar door een opeenstapeling van 
beleidsintensiveringen en ombuigingen gaat het zicht op dit verband vaak verloren. 
Verschillen tussen geraamde kosten en te verwachten gebruik kunnen deels het gevolg 
zijn van expliciete beleidswijzigingen, maar ze kunnen ook ontstaan door aanpassingen 
die te maken hebben met de budgetdiscipline. In de context van een kabinetsformatie is 
het zinvol om de consequenties van dergelijke beslissingen expliciet voor het voetlicht te 
brengen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) geeft sinds het verschijnen van het eerste 
Memorandum kwartaire sector in 1986 inzicht in de te verwachten trendmatige ontwikke-
ling in de vraag naar publieke diensten. Door deze te confronteren met de ministeriële 
meerjarenramingen uit de rijksbegroting ontstaat een beeld van de gevolgen van 
beleidsingrepen. Dit hoofdstuk bevat de benodigde informatie om deze gevolgen te 
kwantificeren. Daarnaast worden waar relevant beleidsvoornemens van de politieke 
partijen en de aanbevelingen van de heroverwegingen uit hoofdstuk 5 aangehaald. Dat 
hoofdstuk vormt het kader waarbinnen het beleid de komende kabinetsperiode moet 
worden gevormd.

3.2 Aanpak

Net als bij eerdere memoranda (zie scp 1986, 1989, 1994, 1998, 2002a en 2007) stelt het 
scp twee soorten ramingen voor de publieke dienstverlening op: een demoraming en 
een trendraming. Deze ramingen hebben betrekking op het gebruik van voorzieningen: 
aantallen leerlingen of studenten, aantallen artsconsulten, aantallen in zieken huizen 
opgenomen patiënten, aantallen bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen, 
enzovoort. In de demoraming komen alleen de effecten van een veranderende bevol-
kingsomvang en -samenstelling tot uitdrukking.1 Een toename van het aantal jongeren 
leidt onder gelijke omstandigheden tot een stijgende behoefte aan onderwijs, een toe-
name van het aantal ouderen tot een stijgende behoefte aan zorg. De trendraming houdt 
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daarentegen niet alleen rekening met demografische ontwikkelingen maar ook met 
trendmatige ontwikkelingen, zoals een stijgende onderwijsdeelname, extramuralise-
ring in de gezondheidszorg en een toenemend gebruik van kinderopvang. Net als bij de 
analyse van voorbije trends in hoofdstuk 2 wordt daarbij uitgegaan van de gegevens die 
het scp verzamelt in het Gegevensbestand quartaire sector (geqs). Met name door defi-
nitiewijzigingen en veranderingen in registraties kunnen daarin enkele onzuiverheden 
optreden. Hiervoor is zo veel mogelijk gecorrigeerd.
Het scp maakt bij de trendraming gebruik van de extrapolatiemethoden zoals deze zijn 
verantwoord in Kuhry (1998). Hierbij wordt gestreefd naar uniformiteit van ramings-
methoden om de vergelijkbaarheid tussen sectoren te bevorderen. Transparantie en 
uniformiteit gaan soms gepaard met een zekere mate van vereenvoudiging, en dat is 
ook hier het geval. De trendraming heeft ten doel de veranderende vraag naar voorzie-
ningen in kaart te brengen, maar extrapoleert daartoe het gebruik. Dit is nauwelijks een 
probleem bij openeinderegelingen zoals die voorkomen in het onderwijs en bij cultuur 
en sport. Voor zover het gebruik in het verleden is beïnvloed door beleids ingrepen werkt 
het gevoerde beleid ook in de trendraming door. Dit levert problemen op bij gebudget-
teerde voorzieningen. Bij de meeste voorzieningen wordt gebruikgemaakt van bestands-
modellen waarbij het jaarlijkse gebruik per bevolkingscategorie wordt door getrokken. 
Bij voorzieningen waarin gebruikers langdurig verblijven, zoals het onderwijs, is 
gebruikgemaakt van een stroommodel in plaats van de bestandsraming zoals bij de 
andere sectoren. Helaas was dat door het ontbreken van voldoende stroomgegevens niet 
mogelijk bij de sectoren verzorging en sociale zekerheid.
Waar mogelijk worden de scp-ramingen vergeleken met gezaghebbende externe of 
door het scp in samenwerking met anderen opgestelde sectorale ramingen. Aan der-
gelijke externe ramingen worden wel eisen gesteld met betrekking tot de kwaliteit van 
de gehanteerde methode en de transparantie en controleerbaarheid van de aanpak. 
 Ramingen opgesteld door wetenschappelijke instituten of ramingen die tot stand 
komen in samenspraak met een begeleidingscommissie van externe deskundigen vol-
doen over het algemeen aan deze criteria. Een aantal van deze externe ramingen zijn 
gebaseerd op verklaringsmodellen in plaats van op extrapolatiemodellen. Door gezag-
hebbende externe ramingen te hanteren wordt de kwaliteit van de uitkomsten bevor-
derd. Bovendien voorkomt dit dat beleidsmakers onnodig worden geconfronteerd met 
cijfers die uiteenlopen tussen de scp-ramingen en resultaten van andere instituten.
In dit rapport wordt onder meer gebruikgemaakt van de middellangetermijnramingen 
(mlt) van het Centraal Planbureau (cpb) op het terrein van de sociale zekerheid en de zorg 
(cpb 2010a). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de uitkomsten van het ramingsmodel 
voor de strafrechtelijke keten (prognosemodel justitiële ketens (pmj, zie Justitie 2010). 
Dit model is door het scp ontwikkeld en later door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (wodc) overgenomen en uitgebreid. Voor het onderwijs speelt 
de Referentieraming 2009 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w 
2009) een rol. Inmiddels is er een nieuwe conceptreferentieraming gereed, maar deze 
moet nog worden bijgesteld. Daarom is hier uitgegaan van de oudere referentieraming. 
Ramingen voor het gebruiksvolume van asielzoekerszaken zijn afkomstig uit de begro-
ting van het ministerie van Justitie. In tegenstelling tot de vorige editie van het memo-
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randum (scp 2007) is nu geen externe raming voor de kinderopvang beschikbaar. Bij de 
externe ramingen wordt waar mogelijk een zodanige keuze gemaakt uit de beschikbare 
varianten dat de ontwikkeling van de vraag naar de desbetreffende voorziening bij onge-
wijzigd beleid in beeld wordt gebracht.

De demo-, trend- en externe gebruiksramingen worden vergeleken met de meer-
jarenramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting voor 2010 van de betrokken 
departementen (zie t k 2009/2010a). Daarbij wordt beleid dat slechts een tijdelijke 
invloed heeft buiten beschouwing gelaten. Bij de zorg wordt niet uitgegaan van de 
bestaande meerjarenramingen, die alleen technische en nominale bijstellingen bevat-
ten. Daar vormt het uitgavenkader dat wordt vastgesteld voor de zorg het uitgangspunt. 
In het Nederlandse begrotingsbeleid wordt bij de start van elke kabinetsperiode een 
uitgavenkader vastgesteld, dat de maximale uitgaven bevat die jaarlijks gedurende de 
kabinetsperiode mogen worden gedaan. Daarbij worden drie deelkaders onderschei-
den: het kader rijksbegroting in enge zin, het kader sociale zekerheid en arbeidsmarkt 
en het budgettair kader zorg (bkz). Aangenomen wordt dat het bkz ook in de komende 
kabinets periode zal gelden en dat dit aansluit bij de meest recente mlt-raming van het 
cpb (cpb 2010a).
Om de basisraming en de meerjarenraming onderling te kunnen vergelijken, worden 
de gebruiksramingen geïnterpreteerd als een kostenontwikkeling in constante prijzen. 
Mogelijke ontwikkelingen in de (totale) productiviteit, waardoor de kostenontwikke-
ling zou kunnen afwijken van de ontwikkeling van het gebruik, worden daarbij ver-
onachtzaamd. Overigens laten de uitkomsten van hoofdstuk 2 zien dat bij de publieke 
dienstverlening in het algemeen geen sprake is van een spectaculaire ontwikkeling in 
productiviteit.
In de eerdere memoranda zijn telkens ramingen gepresenteerd voor de komende 
 kabinetsperiode. In het onderhavige memorandum zou derhalve de periode 2010-2015 
moeten worden besproken. Echter, de meest recente departementale meerjaren-
ramingen, uit de rijksbegroting voor 2010, kijken niet verder dan 2014. Daarom wordt 
ook hier de periode 2010-2014 onder de loep genomen.

3.3 Uitkomsten

De keuze van de sectoren die hier worden bestudeerd, sluit aan bij de keuze die in hoofd-
stuk 2 is gemaakt bij de decompositie van de trends in het verleden. Hierbij merken we 
op dat voor de extra- en intramurale verzorging veelal geen afzonderlijke ramingen 
beschikbaar zijn. Daarom worden deze hier samengenomen onder de noemer verzor-
ging. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de uitkomsten van de verschillende ramingen voor 
de periode 2010-2014.
De tabel bevat de demo- en trendramingen van het gebruik van de betrokken diensten, 
de beschikbare externe ramingen en de departementale meerjarenramingen. In de ver-
gelijking met de meerjarenraming zullen de externe ramingen in beschouwing worden 
genomen, en waar deze ontbreken zal worden teruggevallen op de scp -trendramingen. 
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De basisraming is dus een combinatie van de externe ramingen en de trendramingen. De 
bronnen van deze basisraming zijn in de tabel aangegeven.

Tabel 3.1

Raming volume publieke dienstverlening, 2010-2014 (gemiddelde jaarlijkse groei in procenten)

achtergronden basisraming

demo-
raming

trend-
raming

externe 
raming

bron basis-
raminga

basis-
raming

departementale 
meerjarenraming

onderwijsb 0,0 0,8   0,5 0,1
primair onderwijs −1,2 −0,8 −0,9 ref −0,9 −0,3
voortgezet onderwijs 0,9 1,2 1,1 ref 1,1 0,6
beroepsonderwijs/ educatie −0,6 1,1 0,1 ref 0,1 −1,0
hoger beroepsonderwijs 0,7 1,9 1,1 ref 1,1 0,4
wetenschappelijk onder-
zoek en onderwijsc 0,9 2,3 2,6 ref/trend 2,1 1,1

zorgd 1,1 2,4   4,2 4,2
ziekenhuizen en 
 specialisten

0,9 2,6 3,9 mlt
3,9 3,9

extramurale gezond-
heidszorge

0,3 1,0 3,5 mlt
3,5 3,5

geestelijke gezond-
heidszorg

0,5 0,9 3,8 mlt
3,8 3,8

verstrekking genees-
middelen

1,9 5,9 7,0 mlt
7,0 7,0

verzorgingf 2,1 0,4 3,9 mlt 3,9 3,9
gehandicaptenzorg 0,3 1,7 2,6 mlt 2,6 2,6

persoonsgebonden budgetg 0,3 7,1 • • •

welzijn −0,2 2,0   2,0 1,5
kinderopvang −0,9 2,2 • trend 2,2 2,8
jeugdzorg −0,5 2,0 • trend 2,0 0,8
ondersteuning 
 gehandicapten 2,0 1,6 • trend 1,6 −0,6

veiligheid 0,1 0,2   0,4 −0,4
politie 0,3 −0,1 −0,2 pmj −0,2 −0,5
Openbaar Ministerie −0,2 −0,7 −0,1 pmj −0,1 0,3
rechtspraak −0,2 1,1 3,9 pmj 3,9 −0,5
gevangeniswezen −0,8 −0,5 −0,9 pmj −0,9 −0,1
brandweer 0,3 1,7 • pmj 1,7 −0,6

overig 0,6 −0,5   −0,5 −1,0
uitvoering sociale 
 zekerheidh 1,9 −4,2 −0,6 mlt/trend −0,8 −2,3
civiele aangelegenhedeni 0,4 1,1 • trend 1,1 −0,9
asiel en migratie 0,3 −11,5 −12,5 ras −12,5 −8,8
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achtergronden basisraming
demo-
raming

trend-
raming

externe 
raming

bron basis-
raminga

basis-
raming

departementale 
meerjarenraming

cultuur en recreatie 0,0 −0,3 • trend −0,3 −0,4
openbaar vervoer 0,3 0,8 • trend 0,8 0,0

totaal publieke 
 dienstverlening 0,6 1,4   2,3 0,4

a De afkortingen in deze kolom betekenen: ref = Referentieraming 2009 (oc w 2009); trend = scp-
trendraming; mlt = middellangetermijnraming (cpb 2010a); pmj = prognosemodel justitiële ketens 
(Justitie 2010); ras = raming asielaanvragers (begroting Justitie voor 2010).

b De demo-, trend- en externe ramingen betreffen gewogen ramingen van leerlingenaantallen.
c De externe raming omvat alleen het wetenschappelijk onderwijs. In de basisraming is de 

referentieraming voor het wetenschappelijk onderwijs gecombineerd met de trendraming voor het 
wetenschappelijk onderzoek.

d De externe raming van de zorg (mlt) betreft een kostenraming in plaats van een gebruiksraming. 
Daarnaast wordt deze raming ook gehanteerd als meerjarenraming voor de zorg.

e Extramurale zorg is de zorg door huisartsen, tandartsen, paramedici en consultatiebureaus. 
Het gebruik van consultatiebureaus valt buiten de externe raming (mlt).

f  Verzorging bestaat uit extramurale verzorging (thuiszorg en huishoudelijke hulp via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)) en intramurale verzorging (verpleeg- en 
verzorgingshuizen). Bij de demo- en trendraming is de huishoudelijke hulp (via de Wmo) wel 
verdisconteerd, bij de mlt-raming en de departementale raming is de huishoudelijke hulp niet 
meegenomen.

g  In de mlt-ramingen wordt het persoonsgebonden budget niet afzonderlijk geanalyseerd, maar 
impliciet meegenomen bij de zorg in natura (verzorging en gehandicaptenzorg). Dit geldt ook voor 
de meerjarenraming, die gelijkgesteld is aan de mlt-raming.

h De externe raming (mlt) omvat niet het gebruik van sociale werkplaatsen.
i  Belastingdienst, beheer van de zorgsector en dienst burgerzaken.
• Gegevens ontbreken.

Demoraming
De demoraming geeft een beeld van het toekomstige gebruik wanneer de deelname 
per leeftijdsgroep niet wijzigt: de veranderingen in de omvang en samenstelling van de 
bevolking sturen dan de raming. De uitkomsten van de demoraming zijn daarom goed 
te duiden aan de hand van de bevolkingsontwikkeling per leeftijdsgroep (zie figuur 3.1). 
Hierin is de vergrijzing van de komende periode goed zichtbaar. De bevolking zal gemid-
deld met 0,3% per jaar toenemen. Het aantal 65-plussers zal fors toenemen (ongeveer 3% 
per jaar), veel sneller dan de totale bevolking. Bij de 65-minners zal de groep 0-11-jarigen 
en de groep 25-44-jarigen in omvang afnemen (beide met ongeveer 1% per jaar). Daar-
entegen zal het aantal jongeren tussen de 12 en 25 licht toenemen, evenals de groep van 
middelbare leeftijd (45-64 jaar) (een toename van +0,5% per jaar).

Tabel 3.1 (vervolg)
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Figuur 3.1
Bevolkingsontwikkeling naar leeftijdsgroep, 2010-2014 (gemiddelde jaarlijkse groei in procenten)
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Bron: cbs (Bevolkingsraming 2010)

Het primair onderwijs wordt vooral gebruikt door de leeftijdsgroep van 4-11 jaar, die de 
komende jaren zal afnemen. Hierdoor zal het gebruik van primair onderwijs volgens de 
demoraming afnemen (ruim 1% per jaar). Bij het voortgezet onderwijs, waar het bij bena-
dering om de groep van 12-17 jaar gaat, heeft de demografische ontwikkeling een positief 
effect op de ontwikkeling van de leerlingaantallen (+0,9% per jaar).2 Het merendeel van 
de studenten in het beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs behoort tot de leeftijdsgroep van 18-24 jaar. Ook daar heeft de toename van de 
bevolking een opwaarts effect op het gebruik van dit type onderwijs in de orde van 0,8% 
per jaar. De demoraming voor onderwijs komt daarmee op een daling van 0,1% per jaar.
Voor de zorgsector leidt de demografie de komende kabinetsperiode tot een toename 
van het gebruiksvolume met 1,1% per jaar. Bij de sector verzorging in enge zin (verpleeg-
huizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) domineren de ouderen. De bijbehorende leef-
tijdsgroepen vertonen een sterke groei in samenhang met het proces van vergrijzing. 
De demoraming laat hier groeipercentages zien van ongeveer 2% per jaar. Ook bij de 
curatieve zorg (ziekenhuizen, specialisten, extramurale gezondheidszorg en de verstrek-
king van genees- en hulpmiddelen) zijn ouderen, zij het in mindere mate, oververtegen-
woordigd. Dit levert een demoraming op met een gemiddeld groeipercentage tussen 
0,3% en 0,9%. Alleen de consultatiebureaus kennen een dalend gebruik door de afname 
van het aantal jonge kinderen. Bij de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicapten-
zorg en de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is een breed scala aan leeftijdsgroepen 
vertegenwoordigd en komt de demografische groei min of meer overeen met de totale 
bevolkingsgroei van 0,3%.
Ook voor veel van de overige voorzieningen houdt de demoraming van het gebruik gelijke 
tred met de totale bevolking. Uitzonderingen zijn de kinderopvang (kinderen in de 
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leeftijd van 0-11 jaar), de jeugdhulp (overwegend 0-17-jarigen), de rechtspraak en het 
Openbaar Ministerie (om) (18-65-jarigen), en het gevangeniswezen (overwegend jonge 
mannen). Bij deze groepen is de demoraming negatief, hetgeen zich laat verklaren 
met behulp van figuur 3.1. Het gebruik van ondersteuning van gehandicapten, civiele 
 aangelegenheden en cultuur neemt juist sneller toe dan de totale bevolking doordat daar 
relatief veel ouderen gebruik van maken. Voor de publieke dienstverlening als geheel 
komt de demoraming uit op een groei van het gebruiksvolume van ongeveer 0,6% per 
jaar. Dit is dus sneller dan de groei van de totale bevolking.

Trendraming
In de trendraming wordt niet alleen rekening gehouden met de demografische ver-
anderingen maar ook met de trends in het gebruik, ofwel met de deelname per 
leeftijdsgroep. Dit betekent dat de gevolgen van de stijgende levensverwachting van de 
Nederlandse bevolking expliciet doorwerken in de trendraming, via een veranderende 
deelname per leeftijdsgroep.

Bij het onderwijs neemt de deelname aan het speciaal onderwijs toe. Omdat de raming 
gewogen leerlingen betreft (gewogen met leerling gewichten), waarbij het speciaal on-
derwijs zwaarder meeweegt, daalt de trendraming van het primair onderwijs wat minder 
snel dan de demoraming. Ook bij de overige onderwijssoorten is de trend in deelname 
positief, zodat daar de trendraming sneller stijgt dan de demoraming. Dit komt met 
name door een toename van het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs en de leer-
wegondersteunende opleidingen, die in verband met de hogere kosten per leerling meer 
gewicht krijgen dan de overige opleidingen. Ook bij het beroepsonderwijs en weten-
schappelijk onderwijs ligt de trendraming duidelijk hoger dan de demoraming. Dit komt 
door een verdere stijging van de onderwijsdeelname van jongeren. Bij het voortgezet on-
derwijs zal met name het toenemende stapelen van voortgezet onderwijs een rol spelen. 
Ook wordt in de brugjaren steeds vaker gekozen voor de (langere) havo/vwo-opleidingen 
in plaats van voor het (kortere) vmbo. Bij het beroepsonderwijs slaat door de toene-
mende deelname aan praktijkonderwijs en leerwegondersteunende opleidingen zelfs de 
daling in de demoraming om naar een stijging met ruim 1% per jaar in de trendraming.

Voor de zorg als geheel neemt de trendraming sneller toe dan de demoraming. Dit komt 
vooral door een stijgende deelname bij de intramurale gezondheidszorg (ziekenhuizen 
en specialisten), de genees- en hulpmiddelen en de pgb’s. Ook de thuiszorg kent een 
stijgende deelname, maar alleen bij de oudere bevolking. Bij de 65-minners neemt de 
deelname af. Opgemerkt moet worden dat de trendraming geen rekening houdt met 
het toenemende gebruik van begeleiding. Voor zover begeleiding gebruikt wordt in de 
verpleging en verzorging is de groei iets sterker dan de groei van de overige vormen 
van thuiszorg (scp-analyse van indicatiecijfers van het Centrum indicatiestelling zorg). 
Hiermee wordt de ontwikkeling van het gebruik van thuiszorg licht onderschat. Het 
gebruik van huishoudelijke hulp is overigens wel meegenomen in de trendraming, ook 
al is die zorgvorm inmiddels overgeheveld van de aw bz naar de Wmo. Daarnaast kent 
ook de intramurale verzorging (verpleeg- en verzorgingshuizen) door de extramurali-
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satie een dalende deelname. Het sterk toenemende aantal ouderen (zie figuur 3.1) leidt 
daardoor niet tot een evenredige groei van het gebruik van verzorging. Voor de intra- en 
extramurale verzorging tezamen resulteert een verwachte groei van ongeveer 0,4% per 
jaar. In deze ramingen is echter geen rekening gehouden met de ontwikkeling van het 
pgb. Dit biedt deels een substituut voor de collectief gefinancierde verzorging, maar 
boort ook een nieuwe vraag aan. Hierdoor groeit het pgb sneller dan de zorg in natura. 
Bij de pgb-trendraming is geen rekening gehouden met de versobering van de begelei-
ding als gevolg van de pakketmaatregel aw bz. Dit betekent dat de trendraming de groei 
van het pgb wellicht overschat. Aangenomen wordt dat de mogelijke onderschatting 
van de trendmatige groei in de thuiszorg wordt gecompenseerd door de mogelijke over-
schatting van de trendmatige groei in het pgb.

In de sector welzijn laat de trendraming voor de kinderopvang zien dat er nog een sub-
stantiële groei te verwachten is. De stijgende deelname (gebruik per kind) is dusdanig 
groot dat het dalende aantal kinderen (0-11 jaar) ruimschoots wordt gecompenseerd. 
Ook het gebruik van jeugdzorg is de afgelopen jaren sneller toegenomen dan de omvang 
van de doelgroep; dit hangt deels samen met de politieke reactie op een aantal ernstige 
incidenten in de afgelopen jaren. Doortrekken van deze trend, zoals in de trendraming 
gebeurt, leidt dan ook tot een geraamde toename van het gebruik van jeugdzorg met 2% 
per jaar. De deelname aan de ondersteuning van gehandicapten is daarentegen redelijk 
constant. De trendraming komt daardoor iets lager uit dan de demoraming.

Bij de sector veiligheid heeft de trend van dalende criminaliteit, die in de vorige editie 
van dit memorandum (scp 2007) werd gesignaleerd, zich doorgezet voor met name de 
vermogenscriminaliteit. Ook de stijging van de ophelderingspercentages van de po-
litie heeft zich verder doorgezet. De trendraming van het gebruik van politiediensten 
vertoont dan ook een lichte daling (nog geen 0,1% per jaar). Hoewel de demoraming 
een dalend gebruik van de rechtspraak doet vermoeden, laat de trendraming een 
groei van 1,1% per jaar zien. Het gaat hier om het (gewogen) aantal straf-, civiele en 
bestuurs rechtelijke zaken. De trendraming laat voor het Openbaar Ministerie echter 
wel een daling zien, die zelfs sterker is dan de dalende demoraming doet vermoeden. 
De productie van het om neemt dus sneller toe dan de volwassen bevolking. Evenals in 
de demoraming voor het gevangeniswezen daalt de trendraming van het aantal gevan-
genen. Het aantal branden en hulpverleningen is in het recente verleden veel sneller 
toegenomen dan de bevolking. In de trendraming vertaalt zich dit in een relatief grote 
groei van het verwachte gebruiksvolume.

Bij de overige sectoren springen de trendramingen voor de uitvoering van de sociale zeker-
heid en voor asiel en migratie in het oog. Deze trendramingen dalen namelijk fors, maar 
deze daling wordt enigszins gemitigeerd door demografische stijgingen. Bij de uitvoering 
van sociale zekerheid wordt de daling met name veroorzaakt door de afnemende instroom 
van arbeidsongeschiktheid en de dalende omvang van de werkloze beroepsbevolking in 
de komende kabinetsperiode (cpb 2010a: 48). Deze trends worden ten dele weer teniet 
gedaan door het toenemende aantal ouderen met recht op aow. Opgemerkt moet wor-
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den dat de meest recente informatie die voor de trendraming beschikbaar was, uit 2008 
dateert. De gevolgen van de recessie zijn in deze informatie nog niet zichtbaar, waardoor 
de trendraming het werkelijke gebruik van sociale zekerheid vermoedelijk zal onder-
schatten.
Bij de sector asiel en migratie is de opvang van asielzoekers de afgelopen periode fors 
ingekrompen. De trendraming leidt in lijn hiermee tot een zeer sterk dalend gebruik van 
asielvoorzieningen.
De trendraming voor civiele aangelegenheden, bestaande uit Belastingdienst, beheer zorg-
sector en burgerzaken, laat een wat sterkere groei zien dan de demoraming, met name 
door de Belastingdienst en het beheer van de zorgsector.
Bij de sector cultuur was in het afgelopen decennium sprake van een lichte daling van het 
gebruik. Deze daling, die in het bijzonder betrekking heeft op openbare bibliotheken en 
op de publieke omroep, zet zich door in de trendraming. Hier moet wel worden gewezen 
op het feit dat het beeld van deze sector beperkt blijft tot de gesubsidieerde onderdelen. 
Zo doet zich een daling voor met betrekking tot de kijkcijfers voor de publieke omroep. 
Als ook de commerciële omroepen in de beschouwing zouden worden betrokken, zou 
echter niet langer sprake zijn van een daling.

Volgens de trendraming kan de gehele publieke dienstensector rekenen op een vraagtoename 
van ongeveer 1,4 % per jaar.

Externe ramingen
Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 is in de basisraming waar mogelijk gebruikgemaakt 
van externe ramingen. Dit was mogelijk voor de sectoren onderwijs, zorg, veiligheid 
(met uitzondering van de brandweer), een deel van de uitvoering van sociale zekerheid 
(uitvoering werknemersverzekeringen en Sociale Verzekeringsbank) en asielzoekers-
zaken.

Ten behoeve van de basisraming voor het onderwijs is gebruikgemaakt van de referen-
tieraming van het ministerie van oc w, een goed gedocumenteerd product dat tot 
stand komt in overleg met een groep van externe deskundigen (oc w 2009). De refe-
rentieraming spoort op de meeste punten goed met de scp-trendraming. Voor het 
beroepsonderwijs is de referentieraming echter veel lager dan de trendraming. Door de 
economische neergang neemt het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) af en neemt het aantal leerlingen in de beroepsondersteunende leerweg (bol) juist 
toe. Dit effect is in de referentieraming verdisconteerd, gebaseerd op een analyse van 
seor (zie oc w 2009: § 3.3). In de scp-trendraming wordt met deze ontwikkeling echter 
geen rekening gehouden. Daar wordt de stijgende trend in zowel bbl als bol naar de toe-
komst doorgetrokken. Omdat de referentieraming gebaseerd is op eerdere en minder 
gunstige ontwikkelingen van de werkloosheid, zal het effect van deze verschuiving van 
bbl naar bol in de basisraming lager uitvallen dan in de referentieraming van 2009 wordt 
ingeschat. Ook bij het hoger beroepsonderwijs is er een relatief groot verschil. Dit komt 
doordat ramingen hiervoor lastig te maken zijn. Er zijn met name voor het deeltijd-hbo 
geen goede registratiecijfers. Het gebruik fluctueert sterk. Uit onze exercities blijkt ech-
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ter dat er een gerede kans bestaat dat de ontwikkeling van de studentenaantallen sneller 
zal gaan dan in de referentieraming wordt verondersteld.3

De raming voor de zorgsector die het Centraal Planbureau ten behoeve van zijn middel-
langetermijnverkenning 2011-2015 heeft opgesteld (cpb 2010a), wordt hier gehanteerd als 
basisraming voor de zorgsector. De cpb-raming ligt zoals gezegd ten grondslag aan het 
financiële kader voor de zorgsector. In de mlt-raming van het cpb zijn de pgb’s verdis-
conteerd in de verzorging (55%) en de gehandicaptenzorg (45%).
Volgens het basisscenario van het cpb zal het zorgvolume over het geheel genomen 
aanzienlijk sneller toenemen dan in de scp-trendraming. In de cpb-raming vormen de 
reële uitgaven het uitgangspunt, in plaats van het gebruiksvolume zoals in de scp-tren-
draming. Hierdoor worden ook (zorgspecifieke) prijsontwikkelingen in de mlt-raming 
betrokken. Daarnaast heeft het cpb de gevolgen van beleidsmaatregelen uit het verleden 
die niet structureel doorwerken uit de raming verwijderd. In de scp -trendraming wor-
den deze veranderingen wel naar de toekomst doorgetrokken.
Bij de ziekenhuizen en de extramurale zorg is de snellere groei volgens de mlt-raming 
voor een groot deel te wijten aan de prijsontwikkeling (zie tabel 2.6). Deze speelt met 
name bij de geneesmiddelen een grote rol. Bij de geneesmiddelen is juist een prijsdaling 
opgetreden in de afgelopen periode, maar deze wordt in de mlt-raming gecompenseerd 
door het niet meenemen van (tijdelijke) beleidseffecten. Bij de ouderenzorg houdt het 
cpb impliciet rekening met de extramuralisering en met veranderingen in de zorg-
zwaarte. Door daarnaast prijsontwikkelingen mee te nemen stijgt de mlt-raming veel 
sneller dan de scp-trendraming. Aan de andere kant gaat de groei minder snel omdat het 
cpb niet uitgaat van de totale kosten maar van de collectief gefinancierde kosten (Zwv/
aw bz). Dit aandeel is, mede door pakketmaatregelen in het Hoofdlijnenakkoord 2003, 
gedaald (zie § 2.2). Wanneer de totale kosten in beschouwing zouden zijn genomen, 
zou de groei van de cpb-raming dus nog groter zijn geweest. Overigens sporen de scp-
trendraming voor de langdurige zorg als geheel (+1,6% per jaar) wel met de raming van 
het cpb wanneer rekening wordt gehouden met een toename van de kostprijs met 1,8% 
per jaar (conform tabel 2.5).4

In aanvulling op de demo- en trendraming heeft het scp onlangs een vraagraming gepu-
bliceerd voor de sector verpleging en verzorging. De resultaten van deze raming wijken, 
net als bij de trendraming, af van de resultaten van de mlt-raming van het cpb. Voor een 
verklaring van deze verschillen zie kader 3.1.
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Kader 3.1 sc p -vraagraming verzorging en verpleging
Het scp heeft, naast de demo- en trendraming, recentelijk voor de sector verpleging en 
 verzorging een vraagraming gepubliceerd op basis van een verklaringsmodel (Woittiez et al. 
2009). Hierin wordt een toename van het gebruiksvolume met circa 1,2% per jaar verwacht. 
De verschillende ramingsresultaten zijn goed te verklaren aan de hand van enkele verschillen 
in aanpak. Zo wordt in de scp-vraagraming een oudere bevolkingsprognose van het Centraal 
 Bureau voor de Statistiek (cbs) gebruikt waardoor de groei van het gebruik wat lager uitkomt 
dan in cpb-raming. Daarnaast is in de mlt aangenomen dat het proces van  extramuralisering 
sterker zal doorzetten, hetgeen in lijn is met de ontwikkelingen in het verleden. Deze voort-
gaande trend van extramuralisering blijkt uit de forse groei van het aantal ouderen, die ge-
paard gaat met een sterke groei van de thuiszorg en een dalend gebruik van de intramurale 
verzorging. Dit spoort tot op zekere hoogte ook met een maatschappelijke trend, waarbij met 
name wat beter opgeleide ouderen met een eigen pensioen steeds meer de voorkeur geven 
aan zelfstandige woonarrangementen. Hiervoor biedt het pgb een aantrekkelijk perspectief. 
Een ander verschil met de vraagraming van het scp is dat in de cpb-raming ook de ontwik-
kelingen van de prijzen (inzet van personeel en materiële middelen per cliënt) in de raming zijn 
betrokken.

De externe raming van de veiligheidssector is gebaseerd op de door het wodc opge-
stelde prognose van de strafrechtelijke keten (zie Justitie 2010). Deze prognose is 
beleids neutraal, dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van bestaand beleid en bestaande 
wetgeving. Mogelijke effecten van nieuw beleid en/of nieuwe wetgeving zijn in de prog-
nose niet verdisconteerd. Startpunt voor dit model, waarvan de voorloper door het scp 
is ontwikkeld (Van der Torre en Van Tulder 2001), vormt een raming van de criminaliteit. 
De ontwikkeling van de criminaliteit representeert de ‘vraag’ naar veiligheid. In eerste 
instantie is de politie aan zet om misdrijven te registreren en daders op te sporen. Het 
model raamt vervolgens het aantal ophelderingen, dat op zijn beurt de vraag aangeeft 
naar diensten van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Vervolgens wordt 
het aantal veroordelingen geraamd, waaruit weer de bezetting van gevangenissen wordt 
afgeleid. Conform deze opzet daalt de productie van de politie evenredig met de crimi-
naliteit en overlast. De rechtspraak vertoont daarentegen wel een sterkere groei dan de 
scp-trendraming suggereert.5 wodc-onderzoek wijst er echter op dat simpele (tijdreeks)
methoden op de korte termijn (één à drie jaar vooruit) gemiddeld geen betere raming 
opleveren dan de pmj-raming (Moolenaar et al. 2009). Daarom gaan we hier uit van de 
pmj-raming. Bij het gevangeniswezen komen de demo-, trend- en pmj-raming redelijk 
met elkaar overeen, met een jaarlijkse afname van 0,5% tot 0,9%.

Bij de sociale zekerheid is aangenomen dat de uitvoeringskosten zich evenredig ontwik-
kelen aan het aantal werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen volgens de 
middellangetermijnraming van het cpb (cpb 2010a). Door een dalende werkloosheid en 
een beperking van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering neemt de depar-
tementale raming voor de uitvoering van werknemersverzekeringen af. De raming voor 
de gemeentelijke sociale diensten volgt de mlt-raming van het aantal bijstandsuitkerin-
gen. Een vergelijkbare aanpak geldt ook voor de uitkeringen die worden verstrekt door 
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de Sociale Verzekeringsbank. Hier leidt de vergrijzing echter tot een toenemend aantal 
aow-uitkeringen. Voor de sociale werkplaatsen is geen externe raming beschikbaar.

Bij asielvraagstukken is een volumeraming van het ministerie van Justitie als uitgangspunt 
gekozen (zie Justitie 2009). Deze raming gaat uit van een min of meer gelijk blijvende 
instroom van asielzoekers en een afbouw van de huidige opvangcapaciteit, die nog 
correspondeert met de grotere instroom in de voorgaande jaren. Volume- en kosten-
ramingen voor dit beleidsveld blijven echter omgeven met een forse onzekerheidsmarge. 
Het verloop van het asielzoekersaanbod laat zich moeilijk voorspellen, evenals de uit-
stroom uit de opvang, die sterk afhankelijk is van de medewerking van betrokkenen en 
andere partijen bij de huisvesting of terugkeer van asielzoekers; ook veronderstellingen 
over te verwachten verbeteringen in de afhandeling van asielaanvragen zijn met onze-
kerheid omgeven.

Basisraming
Als basisraming voor een vergelijking met de meerjarenraming hanteren we voor zover 
mogelijk de eerder besproken externe ramingen: waar deze niet beschikbaar zijn, wordt 
gebruikgemaakt van de scp-trendraming. Dit geldt met name voor welzijnsvoorzienin-
gen, brandweer, sociale werkplaatsen, civiele aangelegenheden, cultuur en openbaar 
vervoer.
Bij de uitkomsten van de basisraming moet de kanttekening worden geplaatst dat ze de 
ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde 
kwaliteit weergeven. Alleen bij de zorgramingen van het cpb worden kwaliteitsontwik-
kelingen impliciet wel meegenomen, voor zover zij tot uitdrukking komen in de kos-
tenontwikkeling. Als de kwaliteit van voorzieningen als ontoereikend wordt ervaren, 
als er sprake is van onaanvaardbare wachtlijsten, of als de beloning van werknemers 
niet adequaat is, kan dit aanleiding vormen voor kostenstijgingen die niet direct uit de 
gehanteerde volumeramingen zijn af te leiden. Wanneer er bijvoorbeeld zou worden 
gestreefd naar een substantiële verdere daling van de criminaliteit, ligt het in de rede om 
extra middelen voor de politie te reserveren.

Meerjarenraming
De gegevens met betrekking tot de departementale meerjarenramingen staan vermeld 
in de laatste kolom van tabel 3.1.

De meerjarenramingen voor de deelsector onderwijs zijn afkomstig uit de begroting voor 
2010 van het ministerie van oc w en (voor het agrarisch onderwijs) het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In principe zijn deze begrotingen tot stand geko-
men door beleidseffecten toe te voegen aan de autonome referentieraming. Overigens 
laten de ministeries de uitgaven voor alle onderwijstypen, behalve het basisonderwijs, 
aanzienlijk minder snel groeien dan hun eigen referentieraming aangeeft. Dit punt komt 
nog nader aan de orde in paragraaf 3.4.
Voor de zorgsector is alleen een puur technische meerjarenraming van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws) beschikbaar. Dit komt erop neer dat de bedra-
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gen vanaf 2010 min of meer constant zijn gehouden, op enkele technische bijstellingen 
na. Alleen bij het persoonsgebonden budget is in de begroting rekening gehouden 
met een sterke toename (+5% per jaar). Zoals gezegd zal voor de komende kabinets-
periode naar verwachting worden uitgegaan van de mlt-raming, die de basis vormt voor 
het budgettair kader zorg. Het pgb is niet afzonderlijk meegenomen in de mlt-raming, 
maar maakt deel uit van de verzorging en gehandicaptenzorg. Bij de meerjarenraming 
op basis van de mlt dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het cpb er wel-
iswaar van uitgaat dat de reële groei van de zorguitgaven met 4,3% per jaar als ‘onont-
koombaar’ moet worden aangemerkt, maar dat de groei van de collectief gefinancierde 
zorguitgaven in de ramingsperiode niet hoger mag zijn dan 3% om de overheidsuitgaven 
beheersbaar te houden. Deze 3% is gebaseerd op de (met internationaal onderzoek 
onderbouwde) veronderstelling dat de zorguitgaven structureel de welvaartsgroei volgen 
(die geraamd is op 1,75%) en dat sprake is van een vergrijzingscompensatie (1,25%). Om 
op dit lagere structurele uitgavenpad uit te komen, neemt het cpb in de mlt-raming aan 
dat er een forse financieringsverschuiving richting huishoudens plaatsvindt, waardoor 
burgers uiteindelijk een veel groter deel van de zorgkosten voor hun rekening moeten 
nemen (cpb 2010a).
Bij politie en justitie wijken de cijfers van de meerjarenraming nogal sterk af van die van 
de basisraming, die gebaseerd is op de pmj-raming (Justitie 2010). De daling bij politie 
is aanmerkelijk groter dan de pmj-raming aangeeft. Voor justitie is de meerjarenraming 
aangevuld met de verwachte effecten van nieuw beleid en/of nieuwe wetgeving. Het toe-
voegen van deze beleidseffecten heeft tot gevolg dat de daling bij gevangeniswezen in de 
meerjarenraming minder sterk is dan in de basisraming. Bij de rechtspraak is het gevolg 
dat er in de meerjarenraming sprake is van een lichte daling in plaats van een matige stij-
ging. Dit komt doordat de pmj-raming door het ministerie van Justitie is aangevuld met 
te verwachten effecten van nieuw beleid en/of nieuwe wetgeving. De brandweer is een 
gemeentelijke voorziening waarvoor geen meerjarenraming beschikbaar is. De totale 
omvang van het Gemeentefonds heeft als ijklijn gediend. Uiteraard kunnen en zullen 
gemeentelijke prioriteiten afwijken van dit beleidsarme uitgangspunt.
De meerjarenraming voor de kinderopvang van het ministerie van oc w toont een sterk 
stijgend uitgavenpad voor de periode 2010 tot en met 2014. De stijging heeft te maken 
met het sterk toenemende gebruik van kinderopvang. De overheid ziet deze opvang 
vooral als een instrument om de arbeidsparticipatie van vrouwen te stimuleren. De 
meerjarenraming voor de jeugdzorg van het ministerie van v ws komt uit op een lagere 
groei dan de trendraming. De meerjarenraming is deels gebaseerd op de gebruiksraming 
van de jeugdzorg die het scp in opdracht van ministerie van Jeugd en Gezin en het Inter-
provinciaal Overleg (ipo) heeft opgesteld (Stevens et al. 2009). Deze scp-raming kijkt 
echter niet verder vooruit dan 2011, en is daardoor niet bruikbaar als externe raming.
De meerjarencijfers voor de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, die zijn vervat in de 
begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, laten een grotere 
daling zien (−2,3% per jaar) dan de basisraming (gebaseerd op de mlt voor de periode 
2011-2015). De departementale meerjarenraming is bijna geheel gebaseerd op de vorige 
middellangetermijnraming van het Centraal Planbureau (cpb 2009). Daarbij heeft het 
ministerie rekening gehouden met exogene ontwikkelingen en speelt ook de fusie van 
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het u w v en het c w i, die een doelmatigheidswinst moet opleveren, een rol. De uitgaven 
aan de sociale werkvoorziening worden in de begroting vooralsnog vrijwel constant 
verondersteld. Voor de gemeentelijke sociale diensten zijn geen meerjarenramingen 
beschikbaar. Deze worden daarom hier verondersteld dezelfde ontwikkeling mee te 
maken als uitvoeringsorganisaties voor de werknemersverzekeringen.
Binnen de rubriek civiele aangelegenheden laat de meerjarenraming voor de Belastingdienst 
een flinke daling zien (−1,9% per jaar), terwijl in de trendraming (die als basisraming 
dient) sprake is van groei. De uitgaven van de Belastingdienst namen tot 2001 toe, maar 
zijn daarna gestabiliseerd. De productie is echter de afgelopen jaren gestaag blijven stij-
gen. De trendraming trekt de ontwikkelingen in de productie door naar de toekomst, 
waardoor de trendraming blijft groeien. De uitgaven aan het beheer van de zorgsector 
worden in de begroting van het ministerie van v ws constant verondersteld.
Bij asielvraagstukken spoort het verloop van de financiële meerjarenraming van het minis-
terie van Justitie met een afnemend gebruik van zowel de asielopvang als de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst. Met name bij de asielopvang is het gebruik vanaf 2002 fors 
afgenomen, en de uitgaven evenzeer. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is het 
verloop wat grilliger, maar resulteert per saldo ook in een daling.
Voor de publieke omroep zijn meerjarencijfers beschikbaar in de begrotingen van het 
ministerie van oc w. Deze vertonen, na een sterke daling in de jaren 2004-2006, een 
gematigd stijgend verloop. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een verdere 
lichte groei (+0,3% per jaar).
Voor de rijksuitgaven aan de spoorwegen is een meerjarenraming beschikbaar van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat. De geraamde rijksuitgaven (voor het onderhoud 
van de spoorwegen) waren in 2008 door grote onderhoudsprojecten eenmalig veel hoger 
dan in de overige jaren. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, resulteert een lichte stij-
ging van 0,3% per jaar. De maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de dienstverlening te vergroten en daarmee het openbaar vervoer aantrekkelijker 
te maken voor de reiziger. Dit type beleidsrijke overwegingen is niet in de basisraming 
verwerkt. Voor het stads‑ en streekvervoer is met ingang van 2005 geen meerjarenraming 
beschikbaar. De voormalige specifieke uitkering is opgegaan in een Brede Doeluitkering 
(bdu) aan provincies. Uit de grillig fluctuerende begrotingscijfers voor de bdu is geen 
helder beeld te destilleren van middelen die de exploitanten van het stads- en streek-
vervoer ter beschikking staan. Omdat het stads- en streekvervoer deels de verantwoor-
delijkheid van gemeenten is, wordt ook hier uitgegaan van het Gemeentefonds, die een 
bescheiden krip vertoont.6

Bij terreinen als cultuur, sociale diensten en burgerzaken, en het openbaar vervoer zijn gemeen-
telijke bijdragen van eminent belang. Helaas zijn hiervoor geen meerjarenramingen 
beschikbaar. In plaats daarvan is, met het nodige voorbehoud, de totale ontwikke-
ling van het Gemeentefonds als uitgangspunt gekozen. De formele begroting van het 
Gemeentefonds laat voor de komende jaren een lichte daling zien (0,6% per jaar).

Een algemeen probleem dat zich bij de departementale meerjarenramingen voordoet, 
is dat deze vaak nauwelijks informatief zijn. Zij laten een vlakke nullijn zien, die betrek-
kelijk weinig te maken heeft met de te verwachten ontwikkelingen. In sommige gevallen 
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zijn verwachte specifieke prijsontwikkelingen impliciet in de cijfers verwerkt, zodat deze 
niet zonder meer te interpreteren zijn in termen van een volumeontwikkeling. Bij open-
einderegelingen als onderwijs, sociale zekerheid en asielvraagstukken is het mogelijk 
om de budgettaire vooruitzichten zonder meer op exogene ramingen te baseren, waarbij 
overigens wel effecten van voorgenomen beleid moeten worden meegenomen. Bij meer 
gebudgetteerde sectoren als de zorg en politie/justitie komt een extra inzet van midde-
len tot stand via expliciete beleidsmaatregelen. Dan past het niet om vooraf uitspraken 
te doen over beleidsvoornemens in een nieuwe regeerperiode. In dergelijke ramingen 
worden dan alleen ‘harde’ verplichtingen opgenomen.

3.4 Nadere analyse

De analyse van de ramingen voor de periode 2010-2014 wordt hier verdiept door de 
meerjarenramingen te vergelijken met de uitkomsten van de basisraming. De basis-
raming vormt een beter uitgangspunt voor de advisering over in te zetten middelen 
dan de demoraming : in de basisraming wordt immers ook rekening gehouden met 
maatschappelijke trends. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gebruiksontwikkeling 
volgens de basisraming via een constante inzet van middelen per gebruikseenheid 
kan worden omgerekend naar financiële volumecijfers zoals die zijn opgenomen in de 
meerjaren raming. Er wordt dus geen rekening gehouden met mogelijke trendmatige 
ontwikkelingen in de relatieve kostprijs van voorzieningen. De verschillen tussen basis-
raming en meerjarenraming zijn weergegeven in tabel 3.2. Hierin komen niet alleen de 
verschillen in groei tussen de verschillende ramingen naar voren, maar worden deze 
uitgedrukt in bijstellingen in termen van miljoenen euro’s. Daarmee komen de verschil-
len in omvang tussen de verschillende sectoren beter tot hun recht.

Tabel 3.2

Kosten en benodigde bijstellingen van de meerjarenramingen (in miljarden euro’s)

kosten 
2010a

collectieve
financiering (%)

bijstelling volgens de 
basisraming, 2014b

bijstelling relevant 
voor de rijksoverheid

onderwijs 29,8 86 260 500
primair onderwijs 10,2 99 −220 0
voortgezet onderwijs 6,9 93 130 130
beroepsonderwijs/educatie 4,5 88 180 180
hoger beroepsonderwijs 3,3 67 70 70
wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs 4,9 59 120 120

zorg 60,6 83 0 0
ziekenhuizen en specialisten 21,8 76 0 0
extramurale gezondheidszorgc 6,1 69 0 0
geestelijke gezondheidszorg 4,7 97 0 0
verstrekking genees middelen 6,6 83 0 0
verzorgingd 12,5 88 0 0
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kosten 
2010a

collectieve
financiering (%)

bijstelling volgens de 
basisraming, 2014b

bijstelling relevant 
voor de rijksoverheid

gehandicaptenzorg 6,1 93 0 0
persoonsgebonden budget 2,7 100 0 0

welzijn 5,5 78 150 180
kinderopvang 2,6 55 −40 0
jeugdzorg 1,8 100 80 80
ondersteuning gehandicapten 1,1 100 100 100

veiligheid 8,9 91 140 40
politie 5,2 100 50 50
Openbaar Ministerie 0,6 100 −10 −10
rechtspraak 1,0 18 30 30
gevangeniswezen 1,1 100 −30 −30
brandweer 1,1 100 100 0

overig 23,9 68 740 400
uitvoering sociale zekerheide 4,5 100 270 0
civiele aangelegenhedenf 6,5 100 490 420
asiel en migratie 0,8 100 −90 0
cultuur en recreatie 4,3 72 0 −20
openbaar vervoer 7,8 33 70 0

totaal publieke dienst verlening 128,6 82 1290 1120

a In miljarden euro’s (in prijzen van 2010). Geschat op basis van de kosten van 2008, gecorrigeerd 
voor de mutatie 2008-2010 in de meerjarenramingen.

b Mutatie van de collectieve uitgaven in miljoenen euro’s. Gebaseerd op het verschil in groei tussen 
de basisraming en de departementale meerjarenramingen voor de periode 2010-2014. Een positief 
bedrag betreft een opwaartse bijstelling van de meerjarenraming, een negatief bedrag een 
neerwaartse bijstelling.

c Extramurale zorg is de zorg door huisartsen, tandartsen, paramedici en consultatiebureaus. Het 
gebruik van consultatiebureaus valt buiten de externe raming (mlt).

d Verzorging bestaat uit extramurale verzorging (thuiszorg en huishoudelijke hulp via de Wmo) en 
intramurale verzorging (verpleeg- en verzorgingshuizen).

e Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.
f Belastingdienst, beheer van de zorgsector en dienst burgerzaken.

Bron: scp

De eerste kolom van tabel 3.2 geeft de omvang van de totale kosten per sector weer 
in het basisjaar 2010. Omdat een deel van deze uitgaven wordt gefinancierd uit eigen 
bij dragen van gebruikers geeft de tweede kolom aan welk deel van deze kosten uit 
 collectieve middelen wordt betaald, en dus relevant is voor de overheidsfinanciën. De 
collectieve uitgaven vormen de basis van de bijstelling en worden berekend uit kolom 1 
en 2 van tabel 3.2.
De bijstellingen in kolom 3 van tabel 3.2 betreffen het verschil tussen de basisraming en 
de departementale meerjarenramingen voor het jaar 2014 (zie tabel 3.1). Een positieve 
bijstelling impliceert dat de basisraming uitkomt op hogere uitgaven dan voorzien in 

Tabel 3.2 (vervolg)
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de meerjarenraming, een negatieve bijstelling duidt op lagere uitgaven. Hierbij wordt 
alleen rekening gehouden met het collectieve deel van de uitgaven.
De laatste kolom geeft aan welke bedragen van belang zijn voor het beleid van de 
rijksoverheid. Een deel van de bijstellingen komt ten laste van de provincies en de 
gemeenten, zoals bij cultuur en brandweer. Deze zijn daarom niet relevant voor het rijk. 
Daarnaast zijn er soms inhoudelijke redenen om uit te gaan van de meerjarenraming in 
plaats van de basisraming. Ook in dat geval komt de bijstelling uit kolom 3 niet terug in 
de relevante bijstellingen in kolom 4.

De bedragen uit tabel 3.2 moeten worden gezien als technische uitkomsten die nog 
nader moeten worden gewogen voordat zij uitmonden in een eindconclusie. Naast de 
ramingsuitkomsten moeten ook mogelijkheden voor productiviteitsverhoging en verho-
ging van de eigen bijdragen in de afweging worden betrokken. Bovendien zijn er, zoals 
de bespreking van de voornemens van politieke partijen in hoofdstuk 5 laat zien, uit-
eenlopende argumenten om extra middelen toe te kennen of te bezuinigen op publieke 
voorzieningen, die niet zijn gerelateerd aan te verwachten of gewenste ontwikkelingen 
in het volume van de dienstverlening. Veelal gaat het om meer specifieke voornemens 
als het verbeteren van de salariëring van leerkrachten, de aansluiting van het onderwijs
op de behoeften vanuit het bedrijfsleven, het verder invoeren van marktwerking in de 
zorg en het bevorderen van ‘blauw op straat’. Daarom wordt in de bespreking ook kort 
ingegaan op de beleidsvoornemens van de politieke partijen en de adviezen van de her-
overwegingswerkgroepen.

Ten aanzien van de meerjarenraming van het ministerie van oc w valt op dat het  niveau 
voor het totale onderwijs aanzienlijk achterblijft bij de budgettaire vertaling van de 
 basisraming (namelijk met in totaal 500 miljoen euro).7 Deze basisraming is (behalve 
voor wetenschappelijk onderzoek) gebaseerd op de eigen referentieraming van oc w. 
In de meerjarenraming worden echter ook een aantal leerling-onafhankelijke bekos-
tigingscomponenten apart verdisconteerd. Met name bij het beroepsonderwijs zou 
de referentieraming leiden tot een veel grotere inzet van middelen dan de begroting 
aangeeft, maar dit geldt ook voor het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Voor 
het primair onderwijs worden juist veel meer middelen ingezet dan volgens de referen-
tieraming noodzakelijk zou zijn. De verschillen zouden nog veel hoger worden als de 
studentenaantallen conform de scp-trendraming zouden worden gebruikt in plaats van 
de aantallen volgens de referentieraming van het ministerie van oc w. Bij het  primair 
onderwijs worden in de begroting extra middelen uitgetrokken voor met name de 
rugzakleerlingen. Er is een nieuwe koers uitgezet voor passend onderwijs, waarbij de 
financiering van zorgleerlingen anders wordt geregeld en de uitgaven worden beteu-
geld, maar invoering van dit beleidsvoornemen is pas medio 2012 voorzien. Hiermee is 
in de referentieraming echter geen rekening gehouden. De ruim 200 miljoen euro die 
daarmee gemoeid is, wordt door het scp gezien als een kwalitatieve bijstelling, die moet 
worden gehonoreerd. Daarom komt dit bedrag niet als bijstelling in de laatste kolom 
van tabel 3.2 terug. Bij het beroepsonderwijs worden extra middelen vrijgemaakt om het 
mbo te versterken en te investeren in plusvoorzieningen voor zogenoemde overbelaste 
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jongeren. Deze leiden kennelijk echter niet tot extra investeringen bovenop de groei in 
de referentieraming.
De meeste partijen trekken extra geld uit voor maatregelen in het onderwijs (zie hoofd-
stuk 5). Hun aandacht gaat uit naar effectiviteit van het onderwijs, de vroeg- en voor-
schoolse educatie en het voorkomen van voortijdige schooluitval. Daarnaast zijn er 
bezuinigingsvoorstellen die veelal inkomensmaatregelen zoals de hoogte van het col-
legegeld betreffen, of het invoeren van een prestatiebekostiging voor scholen. Volgens 
hoofdstuk 6 wil ook de bevolking de sector onderwijs liever ontzien bij de benodigde 
bezuinigingen (zie tabel 6.6).
Er zijn twee heroverwegingscommissies ingesteld voor de sector onderwijs. De herover-
wegingscommissie Productiviteit onderwijs zoekt de besparingen vooral in het meer 
opbrengstgericht werken van scholen, het terugdraaien van de klassenverkleining in 
het basisonderwijs en het terugdringen van het aandeel zorgleerlingen. Prijsvoorstellen 
liggen in het verhogen van eigen betalingen voor bijvoorbeeld lesmateriaal, herinvoe-
ring van lesgelden voor leerlingen ouder dan 16 jaar en het niet langer bekostigen van 
beroepsonderwijs voor deelnemers van 27 jaar en ouder. Hierbij blijven de doelstellingen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau liggen. Bij gelijk blijvende kwali-
teit zullen de besparingen volgens de commissie echter pas op langere termijn haalbaar 
zijn. Ook de heroverwegingscommissie Hoger onderwijs zet in op prijsmaatregelen: de 
studieregelingen moeten meer worden gebaseerd op leningen dan op giften. Daarnaast 
wordt uitgegaan van mogelijke productiviteitsverbeteringen in het hoger onderwijs.

Zoals aangegeven in paragraaf 3,3 valt in de zorgsector de basisraming samen met de 
meerjarenraming. In beide gevallen wordt uitgegaan van de mlt-raming zorg van het 
cpb. In de cpb-zorgraming wordt overigens naast de geraamde volumeontwikkeling 
ook rekening gehouden met een specifieke prijsontwikkeling. Volgens de analyses in 
hoofdstuk 2 ligt deze met 1,1% per jaar hoger dan in de marktsector (-0,3% per jaar). 
Zoals uiteengezet in dat hoofdstuk, is deze stijging van de relatieve kostprijs vooral 
toe te schrijven aan een stijging van de reële lonen, in het bijzonder als gevolg van de 
zogenoemde incidentele loonontwikkeling. Anders dan in de marktsector wordt de 
loonontwikkeling in de publieke dienstverlening niet gecompenseerd door een sterke 
toename van de arbeidsproductiviteit. Hier moet nogmaals worden benadrukt dat de 
ramingsuitkomsten en de daaruit voortvloeiende kosteneffecten uitsluitend betrekking 
dienen te hebben op de ontwikkeling van het gebruiksvolume.
Door de meeste partijen wordt per saldo op de zorg bezuinigd; uitzondering zijn de p v v 
en de sp. De collectieve zorguitgaven dalen het meest bij v v d, D66 en sgp. Dit realiseren 
deze partijen onder andere door het pakket van verzekerde zorg te verkleinen. Achter 
deze globale cijfers voor de collectieve zorguitgaven gaan aanzienlijke verschillen schuil: 
sommige partijen veranderen weinig, terwijl andere het stelsel ingrijpend hervormen. 
Net als bij het onderwijs geeft de bevolking aan dat de bezuinigingen niet te zeer op deze 
sector moeten worden gericht (tabel 6.6).
De heroverwegingscommissie Curatieve zorg ziet enige besparingsmogelijkheden in 
productiviteitsverbetering, maar zet vooral in op het verhogen van de eigen bijdragen en 
op de zogenoemde pakketmaatregelen, waarbij bepaalde zorgtypen niet langer onder 
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de basisverzekering vallen. Bij de heroverwegingen voor de Langdurige zorg worden in 
verschillende scenario’s soortgelijke uitgangspunten gehanteerd.

Bij welzijn worden voor de kinderopvang meer middelen beschikbaar gesteld dan volgens 
de trendraming noodzakelijk is. De trendraming betreft alleen het aantal kinderen dat 
gebruikmaakt van kinderopvang, niet het aantal uren. Wanneer het aantal uren per kind 
toeneemt, zoals bij de buitenschoolse opvang het geval lijkt te zijn (scp-analyse van 
avo-cijfers), levert dat een onderschatting op van de uitgavengroei. Daarom geeft de 
departementale uitgavenraming een betere beschrijving dan de trendraming en is neer-
waartse bijstelling niet noodzakelijk. Om het stijgende gebruik van de jeugdzorg op te 
vangen zullen de middelen volgens de meerjarenraming minder sterk hoeven te groeien 
dan in de trendraming wordt voorzien. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen ipo en 
v ws. Ook voor de ondersteuning van gehandicapten valt de trendmatige groei hoger uit 
dan de groei van de begrotingscijfers in de meerjarenramingen. De bijstellingen voor de 
jeugdzorg en voor de ondersteuning van gehandicapten zijn wel relevant voor de rijksfi-
nanciën. Daarmee komt de relevante bijstelling voor de welzijnsvoorzieningen in totaal 
uit op 180 miljoen euro.
De christelijke partijen en de v v d willen de kinderopvangtoeslag verlagen en zo op de 
kinderopvang bezuinigen. De sp wil dat doen door de werkgeversbijdrage te verhogen. 
De vier grote partijen willen daarnaast bezuinigen op de jeugdzorg, met name op de 
Centra voor Jeugd en Gezin.
De heroverwegingscommissie Kindregelingen komt met verschillende bezuinigingsvari-
anten. In sommige varianten wordt voorgesteld om de kinderopvangtoeslag te verlagen. 
Een ander voorstel is juist om gratis kinderopvang voor alle kinderen in te voeren. Hier-
door zullen de collectieve lasten van kinderopvang toenemen. In de heroverwegingen 
zijn mogelijkheden om te bezuinigen op de jeugdzorg of de ondersteunende voorzienin-
gen voor gehandicapten (via de Wmo) niet aan de orde gekomen.

De in de meerjarenramingen opgenomen uitgavenontwikkeling voor veiligheid is 140 
miljoen euro lager dan de in de pmj-raming verdisconteerde stijging. Met name voor de 
politie en de brandweer worden minder middelen uitgetrokken dan de basisraming in-
diceert. In de pmj-raming wordt uitgegaan van een productieontwikkeling van de politie 
die gelijke tred houdt met die van de criminaliteit. De criminaliteit stijgt niet meer en 
lijkt zelfs te dalen (zie hoofdstuk 2). Daarom geeft de pmj-raming aan dat bij ongewijzigd 
beleid de productie van de politie licht zal dalen. Aan deze pmj-ramingen worden voor 
de rechtspraak en het om de effecten van nieuwe beleidsmaatregelen en/of wetgeving 
toegevoegd om tot een meerjarenraming te komen. Bij de brandweer is de bijstelling 
gebaseerd op een krimp van het Gemeentefonds. Het is echter aan de gemeenten hoe 
zij de middelen voor de brandweer inzetten. Deze bijstelling is dan ook niet budgettair 
relevant. Hiermee komen de budgettair relevante bijstellingen voor de gehele sector 
veiligheid uit op een bedrag van +40 miljoen euro.
De meeste politieke partijen (zie hoofdstuk 5) streven ernaar om de criminaliteit verder 
terug te brengen, vooral door het aantal agenten op straat te verhogen. Voor veiligheid 
als geheel worden veelal wel besparingen voorgesteld, om tegemoet te komen aan de 
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bezuinigingen die de komende periode voor de overheid noodzakelijk zijn. Besparing 
is volgens de partijen mogelijk door het aantal politie- en veiligheidsregio’s te vermin-
deren en de administratieve lasten van de politie te verlagen door de korpsen samen te 
voegen in één concern. Deze voorstellen zijn ook opgenomen in het heroverwegings-
rapport over veiligheid en terrorisme. In dit rapport staan verder voorstellen voor prijs-
maatregelen (bv. griffierechten) en versobering van de taakuitvoering. De bevolking ziet 
bezuinigingen op het terrein van veiligheid iets meer voor de hand liggen dan die op het 
gebied van onderwijs en zorg. Maar ook hier ligt het voorgestelde bezuinigingspercen-
tage lager dan bij andere sectoren als milieu en wonen.

Voor de vijf onder ‘overig’ gerubriceerde voorzieningen komt de basisraming in totaal 
740 miljoen euro hoger uit dan de meerjarenramingen.
−	 Bij de sociale zekerheid resulteert een opwaartse bijstelling van 270 miljoen. Deze 

wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een bijstelling van de gemeentelijke 
sociale diensten. Hiervoor is echter geen begrotingscijfer beschikbaar. De kosten 
komen niet ten laste van de rijksoverheid maar van de gemeenten. Daarom wordt 
deze bijstelling hier niet relevant geacht voor het rijk. In de departementale 
meerjarenramingen wordt verder uitgegaan van een doelmatigheidsverbetering 
bij de uitvoeringsorganisaties. De fusie tussen het c w i en het u w v per 2009 levert 
daaraan een bijdrage. Hoewel het aantal w w-uitkeringen door de crisis fors stijgt, 
wordt dit niet vertaald in een verdere stijging van de uitvoeringskosten van de 
werknemersverzekeringen. Uiteraard is een reductie van de uitvoeringskosten een 
nastrevenswaardig doel, mits de kwaliteit van de uitvoering niet in het geding komt. 
In de meeste gevallen zijn de uitvoeringskosten betrekkelijk laag in verhouding tot 
de uitkeringskosten, zodat hier enige terughoudendheid geboden is.

 De heroverwegingen op het gebied van de arbeidsmarkt en werkloosheid (Op afstand 
van de arbeidsmarkt, Werkloosheid) geven geen expliciete invulling aan de 
doelstellingen om doelmatiger te gaan werken. De overige voorstellen hebben 
niet direct invloed op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid, maar wel op 
de hoogte van de uitkeringen zelf. Overigens zal een daling van de werkloosheid 
zoals de werkgroep Werkloosheid voorziet, ook leiden tot een daling van de 
uitvoeringskosten.

−	 Bij civiele aangelegenheden resulteert een budgettair relevante positieve bijstelling 
van 420 miljoen euro. Dit komt met name doordat in 2014 de begroting voor de 
Belastingdienst 390 miljoen euro lager ligt dan de ontwikkeling van het gebruik 
suggereert. De uitgaven van de Belastingdienst hebben zich de afgelopen jaren 
slechts zeer gematigd ontwikkeld, terwijl de productie, die het uitgangspunt vormt 
voor de basisraming, is blijven stijgen. Hiermee is de kostprijs bij de Belastingdienst 
afgenomen. Tegen die achtergrond zou het door het scp berekende bedrag naar 
beneden kunnen worden bijgesteld. De bijstelling voor de dienst burgerzaken en 
voor het beheer van de zorgsector is relatief klein; de bijstelling voor burgerzaken is 
niet relevant voor het budget van de rijksoverheid.

 De heroverwegingscommissies (commissie Uitvoering belasting- en premieheffing, 
commissie Toeslagen) stellen voor de regelgeving voor de Belastingdienst te 
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vereenvoudigen of doelmatiger vormen van gegevensverzameling te hanteren. Om 
de uitvoeringskosten van de verschillende toeslagen te verminderen zal het stelsel 
sterk moeten worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld door regelingen samen te voegen.

−	 De uitgaven aan asiel en migratie zijn relatief laag (0,8 mld. euro), en leiden tot een 
neerwaartse bijstelling van 90 miljoen euro. De daling volgens de meerjarenraming 
is wat minder groot dan die volgens de volumeraming. Enkele politieke partijen 
(cda, cu, p v v, sgp) willen bezuinigen op deze sector, met name door de instroom 
van asielzoekers te beperken en de opvang in de eigen regio uit te breiden. De 
heroverwegingscommissie Asiel, migratie en immigratie gaat uit van een beperking 
van de taken van de asielopvang, zoals selectieve toelating van asielzoekers en van 
prijsmaatregelen of doelmatigheidswinsten.

−	 De meeste voorzieningen voor cultuur en recreatie vallen onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Ze zijn voor het rijksbudget minder relevant en er zijn geen 
specifieke meerjarenramingen beschikbaar. Bij gebrek aan meer nauwkeurige 
informatie is het meerjarenpad afgeleid uit de omvangontwikkeling van het 
Gemeentefonds. Mede omdat het hier slechts een klein deel van de gemeentelijke 
uitgaven betreft, kunnen gemeenten hier zelf afwijkende keuzes maken. Ook zijn 
daarmee de bijstellingen voor de overheid grotendeels niet relevant. Uitzondering 
is de publieke omroep, die ten laste van het ministerie van oc w komt. De 
meerjarenraming trekt minder geld uit dan volgens de trendraming nodig zou 
zijn. Overigens hebben de meeste politieke partijen een vermindering van de 
cultuursubsidies in het programma staan. Alleen de sp en GroenLinks willen deze 
subsidies verhogen.

−	 De intensivering bij het openbaar vervoer is bedoeld om de kwaliteit van de 
infrastructuur te verbeteren. Dergelijke verbeteringen kunnen het reizen per trein 
aantrekkelijker maken en op die manier uiteindelijk leiden tot een stijging van het 
aantal reizigerskilometers (en een vermindering van het autoverkeer). Daarom kan 
de plausibiliteit van deze extra uitgaven niet worden getoetst aan een raming van het 
te verwachten aantal reizigerskilometers bij ongewijzigd beleid. De uitkomst van de 
hier gepresenteerde berekening voor de spoorwegen (een vermindering met 50 mln. 
euro ten opzichte van de trendraming) is derhalve minder relevant. De berekende 
bijstelling van het lokaal vervoer (vermindering met 20 mln. euro) is benaderd door 
uit te gaan van de ontwikkeling van het Gemeentefonds, en is voor de rijksoverheid 
ook niet budgettair relevant.

 Extra investeringen in het openbaar vervoer worden voorgesteld in de 
verkiezingsprogramma’s van sp, GroenLinks, cu, D66 en sgp. De v v d trekt 
extra geld uit voor spoorvervoer, maar bezuinigt op regionaal openbaar vervoer. 
Verscheidene partijen willen geld besparen met efficiencymaatregelen, onder meer 
door middel van aanbesteding van rail- of lokaal vervoer.

 De heroverwegingscommissie Mobiliteit en water doet voor het openbaar vervoer 
vooral prijsvoorstellen: de gebruiksvergoeding voor het spoor moet worden 
verhoogd en er moet tariefdifferentiatie worden ingevoerd om reizen in de spits te 
ontmoedigen, niet alleen op de weg, maar ook in de trein.
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Na weglating van de beleidsmatig niet relevant geachte posten voor het rijksbudget 
resteert een saldo van 1,12 miljard euro voor de publieke dienstverlening als geheel. Het 
merendeel hiervan heeft betrekking op de te verwachten ontwikkelingen in het onder-
wijs. Dit spoort op zich met het voornemen van de meeste politieke partijen om extra 
middelen in te zetten voor het onderwijs.

Alle partijen willen bezuinigen op de uitgaven voor openbaar bestuur, met name op de 
kosten voor rijks- en gemeenteambtenaren. Het is echter de vraag hoe haalbaar deze 
voornemens zijn. Zowel omvangrijke efficiëntiewinst op het overheidsapparaat als 
een aanzienlijke inperking van taken is moeilijk in één kabinetsperiode te realiseren, 
zo leert de ervaring. De heroverwegingscommissie Bedrijfsvoering doet verschillende 
voorstellen om productiviteitsstijgingen te combineren met betere dienstverlening van 
de rijksoverheid. Hiermee zou tot 1 miljard euro kunnen worden bezuinigd in 2015. Met 
name samenwerking tussen diensten voor vergelijkbare doelgroepen moet daar een 
bijdrage aan leveren.
In hoeverre ook uitvoerende organisaties als de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, de 
rechtspraak en het gevangeniswezen door deze maatregel zullen worden getroffen, 
is vooralsnog onduidelijk. Op deze plaats moeten we, waar het uitvoerende diensten 
betreft die finale diensten aan burgers leveren, voor enige terughoudendheid pleiten. 
Taakstellende efficiencykortingen kunnen in dergelijke gevallen, als zij niet zorgvuldig 
worden geïmplementeerd, leiden tot een onbedoelde volumedaling in de dienstverle-
ning (zie ook cpb 2006). Bovendien moet erop worden gewezen dat voor toepassing van 
dit type bezuinigingen op gemeentelijk niveau, waar een groot deel van de ambtenaren 
een uitvoerende taak heeft, aanpassing van de regelgeving noodzakelijk is. Zonder een 
dergelijke aanpassing kunnen gemeenten immers niet worden gedwongen productivi-
teitsstijgingen toe te passen.

Noten
1 De te verwachten veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking in de komende 

jaren zijn gebaseerd op de meest recente bevolkingsraming van het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek (cbs).

2 De groei volgens de demoraming is iets groter dan die van het aantal kinderen, omdat het speciaal 

onderwijs in het gebruiksvolume een gewicht krijgt groter dan 1.

3 In de basisraming wordt de referentieraming voor wetenschappelijk onderwijs gecombineerd met de 

scp -trendraming voor wetenschappelijk onderzoek.

4 Daarnaast wordt de huishoudelijke hulp (thans via de Wmo) bij de trendraming wel meegenomen, 

maar bij de mlt-raming niet. Hierdoorverandert de volumegroei echter niet.

5 De ramingen voor straf-, civiele en bestuursrechtelijke zaken van het pmj-model zijn hierbij gewogen 

conform de indeling in de scp -trendraming.

6 Zowel de meerjarenraming voor de Brede Doeluitkering, als die voor het Provinciefonds vertoont 

een zeer sterke daling. Daarom is hier uitgegaan van de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

7 In de Voorjaarsnota 2010 zijn de te verwachten uitgaven aan onderwijs al naar boven bijgesteld.
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4 Profijt van de overheid in 2007

Jedid-Jah Jonker en Evert Pommer

4.1 Wat is profijt van de overheid?

Burgers hebben door het individuele gebruik van publieke voorzieningen ‘profijt van 
de overheid’. Dit ‘profijt’ weerspiegelt de geldelijke waarde van de bijbehorende over-
heidsuitgaven, maar is daarmee niet per definitie gelijk aan de door de burgers ervaren 
waarde. De betrokken overheidsuitgaven vloeien voort uit de taak van de overheid om 
bepaalde grondrechten te garanderen, waarin de markt niet (geheel) kan voorzien 
omdat dit technisch onmogelijk of maatschappelijk ongewenst is. In dit hoofdstuk wordt 
de verdeling van de overheidsuitgaven beschreven voor het jaar 2007. Daarbij worden 
de overheidsuitgaven toegerekend aan huishoudens, die zijn ingedeeld in 10%-groepen 
van gestandaardiseerd inkomen (decielen). Hierbij is het inkomen gecorrigeerd voor 
welvaartsverschillen tussen huishoudens, die het gevolg zijn van verschillen in omvang 
en samenstelling. De tien decielen worden in vier groepen ingedeeld. De laagste inko-
mensgroep wordt apart bekeken omdat deze overwegend bestaat uit studenten. Deze 
groep wordt dan ook gelijkgesteld aan de studenten. De overige negen decielen worden 
in gelijke groepen verdeeld, die elk 30% van de totale bevolking vertegenwoordigen: lage 
inkomens (deciel 2-4), middeninkomens (deciel 5-7) en hoge inkomens (deciel 8-10).
Bij de berekening van het profijt van de overheid is gekozen voor een vrij beperkte 
afbakening van huishoudens, waarbij studerenden van 18 jaar en ouder een zelfstandig 
huishouden vormen. In de sector onderwijs is toerekening van overheidsuitgaven aan 
de studenten zelf echter problematisch omdat de overheid de ouders nog in belangrijke 
mate verantwoordelijk houdt voor de opleiding van hun meerderjarige kinderen. Daar-
om zijn de onderwijsuitgaven voor 18-plussers en de uitgaven voor studiefinanciering 
aan de ouders van de studerenden toegerekend.
Om een aantal redenen konden niet alle overheidsuitgaven die aan individuele burgers 
ten goede komen aan de betrokken gebruikers worden toegerekend. De belangrijkste 
uitgaven die buiten beeld blijven, zijn uitgaven voor aw bz-gefinancierde voorzieningen 
die ten goede komen aan personen in instellingen en tehuizen. In de beschikbare data-
bestanden ontbreken personen en huishoudens in instellingen. In 2007 ging het om een 
bedrag van circa 11 miljard euro aan aw bz-uitgaven.

4.2 Geselecteerde uitgaven

In dit hoofdstuk komen zeven sectoren aan de orde. Het gaat om volkshuisvesting, 
onderwijs, zorgverzekering, maatschappelijke dienstverlening, cultuur en recreatie, 
openbaar vervoer en bestaanskosten. Bij de berekening zijn vier voorzieningen betrok-
ken die enige toelichting vergen. Ten eerste is bij de zorg niet uitgegaan van het gebruik 
van zorgvoorzieningen, maar van het gebruik van zorgverzekeringen. Het idee hierach-
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ter is dat bij afwezigheid van een overheid de toegang tot de zorg ook via verzekeringen 
zou worden geregeld. De overheid waarborgt de toegankelijkheid voor de bevolking, 
ongeacht inkomen (inkomenssolidariteit) en ziekterisico (risicosolidariteit). De zorg-
premie weerspiegelt de mate waarin de overheid gestalte geeft aan risicosolidariteit en 
inkomenssolidariteit. Het ‘profijt van de overheid’ kan in lijn met deze gedachte worden 
gedefinieerd als het verschil tussen de feitelijk betaalde premie enerzijds en een hypo-
thetische marktconforme premie anderzijds.
Ten tweede wordt de gunstige fiscale behandeling van de eigen woning als ‘profijt van 
de overheid’ aangemerkt. Deze gunstige behandeling komt tot uitdrukking in het huur-
waardevoordeel, dat ontstaat doordat de fiscus ter bevordering van het eigenwoning-
bezit niet de realistische economische opbrengsten uit de eigen woning in aanmerking 
neemt, maar een veel lagere waarde. De realistische economische opbrengst uit de eigen 
woning weerspiegelt de te verwachten huuropbrengst bij commerciële verhuur van de 
woning.
Ten derde is het bedrag voor onderhoud en beheer van de (rail)infrastructuur in het 
kader van de verzelfstandiging van de ns medio jaren negentig verschoven van de sub-
sidiesfeer (begroting) naar de investeringssfeer (Infrastructuurfonds). Deze uitgaven 
blijven hier toch als ‘profijt’ aangemerkt, aangezien zij leiden tot lagere kosten voor de 
ns en lagere tarieven voor de reizigers.
Ten slotte is er een rubriek ‘bestaanskosten’ opgenomen, die overheidsuitgaven en 
belastinguitgaven omvat die een compensatie bieden voor bijzondere kosten van 
bestaan, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelden van lokale heffingen.

Tabel 4.1

Gebonden overheidsuitgaven ontvangen door huishoudens, 1991-2007 (in miljarden euro’s en index-

cijfers)

1991 1995 1999 2003 2007 2007 (index 1991 = 100)

volkshuisvesting standaard 7,38 4,99 5,63 5,18 6,14 0,83
volkshuisvesting extra • • • • 9,52 •
onderwijs 18,65 19,13 19,91 23,95 26,41 1,42
zorgverzekering 1,76 2,82 3,42 2,80 4,56 2,60
maatschappelijke dienstverlening 2,09 2,95 3,60 5,11 6,12 2,92
cultuur en recreatie 2,63 2,74 2,92 3,39 4,78 1,81
openbaar vervoer 2,50 2,26 1,96 1,98 1,77 0,71
bestaanskosten 0,20 0,31 0,63 1,27 2,52 12,53

totaal excl. extra volkshuisvesting 35,21 35,20 38,07 43,68 52,30 1,49
totaal incl. extra volkshuisvesting • • • • 61,82 •

• Gegevens ontbreken.

Bron: scp (geqs)
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De overheidsuitgaven die betrokken zijn bij het ‘profijt van de overheid’ besloegen in 
2007 een bedrag van bijna 62 miljard euro (tabel 4.1). Dit bedrag is niet goed vergelijkbaar 
met de bedragen in voorgaande edities van het profijtonderzoek, omdat nu rekening is 
gehouden met extra uitgaven in de sfeer van de volkshuisvesting: het gaat om uitgaven 
die ten gunste komen van huurders en woningbezitters (zie § 4.3). Hiermee is een bedrag 
van 9,5 miljard euro gemoeid. Laten we deze extra volkshuisvestingsuitgaven voor de 
historische vergelijking buiten beschouwing, dan blijkt dat bij vergelijkbare koopkracht 
het totale profijt van de overheid in 2007 circa 50% hoger uitvalt dan in 1991 en ruim 
20% hoger dan in 2003. Niet alle sectoren hebben in gelijke mate bijgedragen aan deze 
groei. De terugtrekkende bewegingen van de overheid in de volkshuisvesting (privati-
sering woningcorporaties) en het openbaar vervoer (privatisering vervoersbedrijven) 
vanaf medio jaren negentig hebben geleid tot een forse daling van de betrokken uitga-
ven. De overheidsuitgaven die leiden tot profijt van de overheid in de maatschappelijke 
dienstverlening, de zorgverzekering en de bestaanskosten zijn in de loop der tijd fors 
gestegen. Bij de maatschappelijke dienstverlening is dit toe te schrijven aan de sterke 
groei van de kinderopvang, de thuiszorg en de ondersteunende voorzieningen voor 
gehandicapten (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Bij de zorgverzekering is 
de overheids bijdrage sterk toegenomen, onder meer om de Zvw-premies voor kinderen 
te financieren. De sterke stijging van de uitgaven voor bestaanskosten komt door de 
toename van kwijtscheldingsfaciliteiten en door de fiscale aftrek van ziektekosten als 
buitengewone lasten. De kwijtschelding van lokale heffingen is in 2007 sterk gedaald 
door afschaffing van het gebruikersdeel en de fiscale aftrek van ziektekosten is in 2009 
aanzienlijk aan banden gelegd. Dit komt echter niet in de onderhavige analyse tot uit-
drukking, omdat de situatie in 2007 als uitgangspunt is genomen. Recentere gegevens 
voor deze analyse zijn niet beschikbaar.

4.3 Volkshuisvesting

In de volkshuisvesting leiden vijf voorzieningen tot profijt van de overheid (tabel 4.2). 
De huurtoeslag wordt verstrekt aan huishoudens in een huurwoning met te hoge woon-
lasten in verhouding tot het inkomen. Huurders van een woning met een bescheiden 
huur betalen door de huurbescherming een lagere huur dan huurders van een duurdere 
woning. Dit betreft doorgaans woningen die worden geëxploiteerd door een woning-
corporatie. Het huurwaardevoordeel betreft in deze analyse een belastinguitgave 
die voortvloeit uit een lagere vaststelling van de inkomsten uit eigen woning door de 
overheid dan in economisch verkeer zou zijn geschied. Daardoor ontstaat een belasting-
voordeel. Ten slotte hoeven huishoudens die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost de 
(forfaitaire) huurinkomsten van de eigen woning niet meer op te tellen bij het inkomen 
(de Wet Hillen). Hierdoor ontstaat voor deze huishoudens een belastingvoordeel.
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Tabel 4.2 

Voorzieningen in de volkshuisvesting, 2007

gebruiksindicator
uitgaven  
(mld. euro) doelgroep

huurtoeslag ontvangen bedrag 2,15 rechthebbenden
huurprijsbescherming huur 5,54 lage inkomens
huurwaardevoordeel 
 theoretisch

huurwaarde 3,99 vragers naar 
 woondiensten

huurwaardevoordeel   
feitelijk (extra)

huurwaarde 3,37 vragers naar 
 woondiensten

saldo regeling 
 eigenwoningforfait

hypotheek en waarde 
woning

0,61 lage-hypotheek houders

totaal 15,66

Bron: scp (geqs)

Het huurwaardevoordeel heeft betrekking op de inkomsten die een huiseigenaar zou 
kunnen verdienen als hij de eigen woning zou verhuren. Hierbij maken we een onder-
scheid tussen de economische en de feitelijke huurwaarde. De economische inkomsten uit 
de eigen woning zijn gelijk aan de nettohuur die de woning bij commerciële verhuur 
zou opbrengen. In werkelijkheid wordt de waarde van de in natura genoten inkomsten 
door de fiscus lager vastgesteld om het eigenwoningbezit te bevorderen (zie kader 4.1). 
De economische huurwaarde is moeilijk vast te stellen omdat de meeste huurwoningen 
door corporaties worden verhuurd met een maatschappelijke doelstelling. De com-
merciële verhuurders hebben enerzijds te maken met de sterke marktpositie van deze 
corporaties, waardoor ze zich met fors hogere huren al snel uit de markt zouden prijzen, 
en anderzijds met de huurprijsregulering, die onder meer jaarlijks een maximale huur-
stijging voorschrijft. Daardoor biedt de commerciële verhuur een onvoldoende basis om 
de economische huurwaarde te bepalen.
Gemiddeld wordt volgens het WoonOnderzoek Nederland ongeveer 3,2% van de woz-
waarde als brutohuur in rekening gebracht. Het Centraal Planbureau (cpb) komt op 
basis van de rendementen van commerciële verhuurders uit op een bruto economische 
huurwaarde van 5,7% van de vrije verkoopwaarde (cpb 2010c).1 Daarbij is echter geen 
rekening gehouden met de hogere verkoopwaarden van de woning als gevolg van de 
gunstige fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt bij het berekenen 
van het profijt wel rekening gehouden. Op basis van ontwikkelingen van de huurprijs 
en de verkoopwaarde vanaf 2002 komen we voor 2007 uit op een brutohuurwaarde van 
4,1% en een nettohuurwaarde van 2,6% van de waarde van de woning in onbewoonde 
staat.2 Het verschil tussen de economische waarde en de door de overheid aangehouden 
theoretische waarde (1,5%) vormt de grondslag van het huurwaardevoordeel. De theo-
retische waarde wordt bepaald door 40% in mindering te brengen op de economische 
huurwaarde vanwege het bevorderen van het eigenwoningbezit. Hiermee was in 2007 
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een voordeel gemoeid van 4,0 miljard euro. In feite wordt de huurwaarde nog lager 
vastgesteld (0,55% in 2007).3 Wanneer ook dit verschil als ‘profijt van de overheid’ wordt 
aangemerkt (het feitelijke huurwaardevoordeel), loopt het huurwaardevoordeel op tot 
7,4 miljard euro.

Voor het profijt van de huurbescherming is van hetzelfde rendement uitgegaan als voor 
het huurwaardevoordeel bij koopwoningen: bruto 4,1%. Het profijt van de huurbescher-
ming vloeit voort uit een lagere vaststelling van de huur (dankzij de maatschappelijke 
doelstellingen van de woningcorporaties en de huurprijzenwet van de overheid) 
dan in economisch verkeer mogelijk is. Dit is mogelijk dankzij de maatschappelijke 
doelstellingen van de woningcorporaties en de Huurprijzenwet van de overheid. De 
maatschappelijke doelstelling van de corporaties wordt door de overheid ondersteund 
door het bieden van leenfaciliteiten en infrastructurele faciliteiten. In feite kunnen wo-
ningcorporaties lagere huren vragen dan de huurprijsregulering toestaat, en dat gebeurt 
ook. Hiermee wordt bij de berekening van het ‘profijt van de huurbescherming’ geen 
rekening gehouden.

Huiseigenaren voor wie de huurwaarde hoger is dan uitgaven aan de hypotheekschuld 
hoeven de huurwaarde niet meer op te tellen bij hun inkomen. Deze saldoregeling 
eigenwoningforfait staat ook wel bekend als de Wet Hillen of de Hillen-regeling. Door 
deze regeling ontstaat een belastingvoordeel voor mensen zonder (of met een heel lage) 
hypotheek.

Kader 4.1 Fiscale behandeling van de eigen woning
Inzake de fiscale behandeling van de eigen woning zijn globaal drie gezichtpunten mogelijk:
−	 De eigen woning is een investeringsgoed dat in het economisch verkeer inkomsten gene-

reert.
−	 De eigen woning is een beleggingsgoed dat rente of dividend oplevert.
−	 De eigen woning is een consumptiegoed.
De behandeling als investeringsgoed doet de eigen woning in box 1 belanden, de behande-
ling als beleggingsgoed in box 3; de behandeling als consumptiegoed plaatst de eigen woning 
geheel buiten het bereik van de fiscus. De wetgever heeft tot op heden de investeringsvariant 
gesteund, waarbij de eigen woning wordt gezien als een bron van inkomen. Deze lijn wordt 
in dit rapport bij de berekening van het profijt gevolgd. Bij deze zienswijze bestaan de bruto-
inkomsten uit fictieve huuropbrengsten (de huurwaarde), waarop alle op de bron drukkende 
lasten (onderhoudskosten, zakelijke lasten, afschrijving en financieringskosten) in mindering 
kunnen worden gebracht. De netto-opbrengst wordt – met uitzondering van de in mindering 
te brengen hypotheekrente – geheel fictief vastgesteld, en niet getoetst aan gangbare huurop-
brengsten en feitelijk op de bron drukkende kosten. Zowel het ontbreken van ‘bedrijfsmatige 
activiteiten’ bij de eigenwoningbezitter als het volstrekt fictieve karakter van de door de fiscus 
vastgestelde netto-inkomsten maakt positionering van de eigen woning in box 3 een voor de 
hand liggend alternatief.
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In de volkshuisvesting streeft de overheid ernaar dat er voldoende woonruimte van 
voldoende kwaliteit voor haar burgers beschikbaar is. Naast deze allocatiedoelstelling 
is er ook een verdelingsdoelstelling, gericht op het realiseren van betaalbare woon-
ruimte, met name voor mensen in kwetsbare posities. Bij de huurtoeslag domineert 
het verdelingsmotief, terwijl de bevordering van het eigenwoningbezit middels het 
huurwaardevoordeel moet bijdragen aan een grotere zeggenschap van burgers in de 
vormgeving en inrichting van hun eigen woning. Bij de huurbescherming gaat het zowel 
om voldoende woonruimte van voldoende kwaliteit als om betaalbare woonruimte.

De studenten profiteren financieel nauwelijks van het volkshuisvestingsbeleid (deciel 1 
in figuur 4.1). Wel profiteren zij deels indirect via hun ouders wanneer zij nog in het ou-
derlijk huishouden verblijven. Vanwege hun zelfstandig bestaan is hiermee echter geen 
rekening gehouden. Studenten op kamers vallen grotendeels buiten de regelingen die 
hier in aanmerking zijn genomen, waaronder de huurtoeslag.
De lage inkomens (deciel 2-4) profiteren in hoge mate van volkshuisvestingsubsidies. Zo 
slaat 90% van de huursubsidies bij deze groep neer. Dit komt doordat deze regeling sterk 
inkomensafhankelijk is. Daarnaast profiteert de lage inkomensgroep in grote mate van 
de huurbescherming (52%). Omdat er onder de lage inkomens relatief weinig huiseige-
naren zijn, profiteert deze groep nauwelijks van het huurwaardevoordeel en de regeling 
eigenwoningforfait.
De middeninkomens (deciel 5-7) bestaan uit een combinatie van huurders en kopers. Het 
inkomen is weliswaar te hoog om huursubsidie te ontvangen (slechts 3% heeft hier recht 
op), maar er wordt wel geprofiteerd van de huurbescherming (27%). Daarnaast wordt er 
ook geprofiteerd van het huurwaardevoordeel (zowel feitelijk als theoretisch rond 30%) 
en de regeling eigenwoningforfait (21%).
De hoge inkomens (deciel 8-10) profiteren vooral van het huurwaardevoordeel (zowel fei-
telijk als theoretisch rond 60%) en de saldoregeling eigenwoningforfait (70%). Dit komt 
doordat deze groep vooral uit huiseigenaren bestaat.

Het totale profijt van de volkshuisvesting is redelijk scheef verdeeld. Als het profijt vol-
ledig gelijkmatig verdeeld zou zijn, dan zou het profijt voor elke inkomensgroep bestaan 
uit 10% van de overheidsuitgaven. Dit betekent een verdeling van 30% voor de lage, de 
midden en de hoge inkomens (en 10% voor de studenten). We zien dat de lage en hoge in-
komens met 36% meer profiteren dan hun aandeel in de bevolking. De middeninkomens 
ontvangen slechts 24%. Maar vooral de studenten profiteren nauwelijks van de volks-
huisvesting (4%). Laten we de eerste inkomensgroep met overwegend studenten buiten 
beschouwing, dan profiteren de 30% laagste en de 30% hoogste inkomens 12% meer dan 
hun aandeel in de bevolking en de middeninkomens 24% minder.
De verdeling van volkshuisvestingsuitgaven heeft dus een u-vormig verloop: vooral lage 
en hoge inkomens profiteren ten koste van de middeninkomens. Dit u-vormige verloop 
komt door het bijzondere bereik van de betrokken regelingen. De huurtoeslag en de 
huurbescherming zijn gericht op huurwoningen, het huurwaardevoordeel en de rege-
ling eigenwoningforfait op koopwoningen. Zoals bekend zijn huurders voornamelijk 
geconcentreerd in de lagere inkomensgroepen en eigenaren in de hogere inkomens-
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groepen. Een tweede oorzaak van dit u-vormige verloop is het feit dat de huurtoeslag 
hoger is naarmate het inkomen lager is (progressief ) en dat het huurwaardevoordeel 
evenredig aan het inkomen stijgt (regressief ). Het u-vormige verloop heeft zijn intrede 
midden jaren negentig gedaan door het terugtreden van de overheid, waarbij de (con-
tante nettowaarde van) de objectgebonden subsidies voor huurwoningen zijn verrekend 
met de uitstaande woningwetleningen. De objectsubsidies kwamen in belangrijke mate 
de middengroepen ten goede (scp 1994: 71).

4.4 Onderwijs

In de sector onderwijs kunnen twee typen voorzieningen worden onderscheiden: de 
exploitatie-uitgaven voor onderwijsinstellingen (scholen, universiteiten) en de finan-
ciële ondersteuning van huishoudens met studiekosten of onderhoudskosten van 
studerenden (tabel 4.3). De exploitatie-uitgaven voor het onderwijs worden onderver-
deeld in vijf deelvoorzieningen: het primair onderwijs, het onderwijs voor speciale 
doelgroepen in het primair onderwijs (kinderen van wie het ouderlijk huishouden in 
een achterstandssituatie verkeert of van wie de ouders van allochtone herkomst zijn), 
het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Het 
deeltijdonderwijs, dat vooral in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorkomt, 
maakt deel uit van de desbetreffende voorziening. De voorziening ‘educatie’ betreft 
onderwijs voor volwassenen dat als minimale basiskennis of als tweedekansonderwijs 
beschikbaar wordt gesteld. De basiskennis heeft onder meer betrekking op maatschap-
pelijk functioneren, sociale redzaamheid en het Nederlands als tweede taal.
De inkomensondersteunende voorzieningen bestaan uit de kinderbijslag voor 16- en 
17-jarigen, de tegemoetkoming in de studiekosten, de studiefinanciering en de fiscale 
compensatie voor studiekosten die huishoudens maken. De studiefinanciering is opge-
bouwd uit een basisbeurs en een (eventuele) aanvullende beurs. De studielening wordt 
niet gezien als een onderdeel van de hier toegerekende studiefinanciering, omdat deze 
later moet worden terugbetaald.
De betrokken uitgaven worden hoofdzakelijk door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (oc w) ter beschikking gesteld. De Kinderbijslagwet wordt uitgevoerd 
door de Sociale Verzekeringsbank en de fiscale compensatie voor studiekosten valt mid-
dels de buitengewone lastenaftrek onder het regime van het ministerie van Financiën.
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Figuur 4.1
Verdeling van overheidsuitgaven voor volkshuisvesting naar 10%-inkomensgroepen, 2007 (in miljar-
den euro’s)a
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a Het betreft 10%-groepen van gestandaardiseerd huishoudensinkomen.

Bron: scp (avo’07; WoOn’09) scp-bewerking

Tabel 4.3

Voorzieningen in het onderwijs, 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro)

primair onderwijs algemeen leerlingen 8,50
primair onderwijs doelgroepen leerlingen 0,49
voortgezet onderwijs leerlingen 5,88
middelbaar beroepsonderwijs leerlingen 3,10
hoger onderwijs studenten 5,52
educatie cursisten 0,50
kinderbijslag ontvangen bedrag 0,63
tegemoetkoming studiekosten ontvangen bedrag 0,27
studiefinanciering (beursgedeelte) ontvangen bedrag 1,33
fiscale compensatie studiekosten aftrek 0,19

totaal 26,41

Bron: scp (geqs)
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De financiële betrokkenheid van de overheid bij het verstrekken van onderwijs is zeer 
groot. Er zijn dan ook sterke motieven voor overheidsinvloed. De belangrijkste hiervan 
zijn het verdelingsmotief en het externe-effectenmotief. Het verdelingsmotief betreft 
het recht op toegang tot onderwijs. Het garanderen van gelijke kansen vereist dat fi-
nanciële drempels geen rol van betekenis spelen. Het externe-effectenmotief heeft 
betrekking op het maatschappelijk doel dat burgers goed kunnen participeren in de 
voorzieningen die de maatschappij biedt en op het economisch streven om over een 
goed opgeleide beroepsbevolking te beschikken. Deze argumenten gelden met name 
voor het funderend onderwijs in de leerplichtige leeftijd. Bij het hoger onderwijs gaan 
toekomstige individuele baten een grotere rol spelen, hetgeen hogere eigen bijdragen 
en een meer bescheiden rol van de overheid rechtvaardigt. Vanwege de grote betrokken-
heid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen zijn de onderwijsuitgaven voor 
18-plussers en de uitgaven voor studiefinanciering aan de ouders van de studerenden 
toegerekend. Dit wordt de ‘ouderlijk-huishoudenvariant’ genoemd.
Het grootste deel van de uitgaven gaat naar het voltijdonderwijs. Hierbij maken we 
onderscheid tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs.4 De inkomensgroepen 
profiteren in verschillende mate van deze voorzieningen. De uitgaven aan het primair 
onderwijs zijn redelijk gelijkmatig verdeeld. De lage en middeninkomens ontvangen 
elk ongeveer een derde van de uitgaven. De hoge inkomens profiteren met ruim een 
kwart iets minder. De rest komt terecht bij de laagste inkomensgroep. De uitgaven voor 
bijzondere doelgroepen in het primair onderwijs komen voor het overgrote deel (70%) 
terecht bij de lage inkomens. Dit is niet verrassend omdat deze uitgaven bedoeld zijn 
voor kinderen in een achterstandssituatie. De uitgaven voor voortgezet onderwijs (inclu-
sief middelbaar beroepsonderwijs) zijn licht scheef verdeeld, waarbij de midden- en hoge 
inkomens iets meer profiteren (respectievelijk 29% en 35%) dan de lage inkomens (25%). 
De uitgaven voor hoger onderwijs komen vooral terecht bij de hoogste inkomens (62%). 
Het profijt dat de midden- en vooral lage inkomens van de overheidsuitgaven hebben, 
blijft hierbij achter en bedraagt respectievelijk 21% en 15%. Aangezien de uitgaven aan 
het hoger onderwijs worden gezien als profijt voor de ouders van de studenten, is het 
profijt van voltijdonderwijs voor studenten laag: slechts 3%.
De rest van de uitgaven betreft de studiefinanciering en een aantal kleinere voorzie-
ningen. Zoals verwacht profiteren studenten vooral van de studiefinanciering (31%). De 
tegemoetkoming in de studiekosten, die onderwijskosten voor 12-26-jarige kinderen 
van ouders met bescheiden inkomens draagbaar moeten maken, komt naar de bedoe-
ling van de regeling ook in belangrijke mate terecht bij huishoudens met bescheiden 
inkomens. De uitgaven voor educatie gaan vooral naar de lage en middeninkomens. De 
kinderbijslag voor 16-17-jarigen volgt nauwgezet de verdeling van onderwijsvolgende 
kinderen in deze leeftijdsgroep en komt met name ten goede aan de middeninkomens. 
Het profijt van de fiscale compensatie van de studiekosten is zeer gelijkmatig verdeeld 
over de inkomensgroepen.
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Figuur 4.2
Verdeling van overheidsuitgaven voor onderwijs naar 10% inkomensgroepen, 2007 (in miljarden 
euro’s; ouderlijkhuishoudenvariant)a
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Wanneer het gehele onderwijsveld wordt overzien, blijkt dat uiteindelijk 8% van de over-
heidsuitgaven voor onderwijs terechtkomt bij de studenten, 27% bij de lage inkomens, 
29% bij de middeninkomens en 36% bij de hoge inkomens. Hiermee profiteren hoge 
inkomens iets meer dan hun aandeel in de bevolking en de overige groepen iets minder.

4.5 Zorgverzekering

De zorg voor de volksgezondheid valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws). Het overgrote deel van de financiering 
loopt evenwel niet via het budget van het ministerie maar via het stelsel van ziek-
tekostenverzekeringen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie typen 
zorgrisico’s: risico’s die mensen zelf niet kunnen dragen en die niet goed verzekerbaar 
zijn op een particuliere markt (bv. langdurige opname in een tehuis), risico’s die men-
sen zelf niet kunnen dragen maar die wel verzekerbaar zijn op een particuliere markt 
(curatieve zorg), en risico’s die mensen zelf wel kunnen dragen en die ook verzekerbaar 
zijn op een particuliere markt (tandartshulp). De eerstgenoemde risico’s worden gedekt 
door een volksverzekering (aw bz); de tweede groep risico’s wordt gedekt door de 
zorgverzekering. De derde groep wordt middels aanvullende verzekeringen uitsluitend 
gedekt door de particuliere markt en blijft in dit rapport buiten beeld. Het optreden van 
de overheid in de volksgezondheid beperkt zich dus tot de risico’s die mensen zelf niet 
kunnen dragen. Ook de eerstgenoemde niet-verzekerbare risico’s blijven in dit rapport 
grotendeels buiten beeld. In deze risico’s voorziet de aw bz en de betrokken uitgaven 
komen – met uitzondering van de thuiszorg – voornamelijk ten goede aan bewoners 
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van instellingen. Deze bewoners worden bij het bepalen van het profijt van de overheid 
buiten beeld gelaten, omdat zij niet (goed) zijn betrokken in de gegevensbestanden die 
worden gebruikt om het profijt aan huishoudens toe te rekenen. Uit ander onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is bekend dat de uitgaven voor intramurale 
verzorging en verpleging vooral de lagere inkomensgroepen ten goede komen.

Het profijt van de overheid op het gebied van de zorgverzekering, geregeld in de Zvw, is 
gelijk aan het verschil tussen een door de overheid vastgestelde premie en een marktcon-
forme risicopremie. De markconforme premie is de risicopremie die een verzekerde zou 
moeten betalen als de zorgverzekeringsmarkt in particuliere handen zou zijn. Het is, net 
als bij de vaststelling van de huurwaarde, lastig om een marktsituatie te simuleren. Hier 
is uitgegaan van de schaderisico’s die samenhangen met leeftijd en geslacht van de ver-
zekerde en met de regio waarin de verzekerde woont. De schaderisico’s zijn afgeleid van 
de farmaceutische en geneeskundige kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. De feitelijk 
door de overheid vastgestelde premie bestaat uit een vast nominaal gedeelte en een 
procentuele premie. Verzekerden betalen de nominale premie aan hun ziektekosten-
verzekeraar. Op deze premie kunnen verzekeraars binnen een door de overheid 
vastgesteld speelveld concurreren. De procentuele premie wordt door werkgevers, uit-
keringsinstanties en zelfstandigen via de Belastingdienst aan het zorgverzekeringsfonds 
afgedragen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen ter (gedeeltelijke) compensatie 
van de nominale premie een inkomensafhankelijke zorgtoeslag uitgekeerd. Deze toeslag 
hangt ook af van de huishoudenssamenstelling (alleenstaand of paar). Kinderen onder 
de 18 jaar ontvangen geen zorgtoeslag, omdat hun premie geheel door de overheid 
wordt betaald. Hiermee was in 2007 een bedrag gemoeid van 1,86 miljard euro (zie tabel 
4.4). De zorgtoeslag is gebaseerd op het verzamelinkomen en wordt vastgesteld door de 
 fiscus.

Tabel 4.4

Zorgverzekering: gebruik en uitgaven in 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro)

zorgverzekering
betaalde wettelijke premie betaalde premie −23,83
verzekerde waarde risicopremie 25,69
saldo (overheidsbijdrage voor kinderen) 1,86

zorgtoeslag ontvangen bedrag 2,70

totaal 4,56

Bron: scp (geqs)

De financiële betrokkenheid van de overheid bij de volksgezondheid is groot. De 
motieven voor overheidsingrijpen hebben hoofdzakelijk betrekking op het risico-
selectiemotief (risicosolidariteit) en het verdelingsmotief (inkomenssolidariteit). Aan 
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volksgezondheid kunnen ook externe effecten worden verbonden, zoals de gezond-
heidsrisico’s voor de bevolking die het gevolg zijn van bepaalde ziekten (epidemieën), 
alsmede de sociale en economische schade die hieruit kan voortvloeien.
In de profijtverdeling is duidelijk de inkomenssolidariteit van het zorgverzekeringsstel-
sel te herkennen: de lage inkomens profiteren het meest en de hoogste groepen betalen 
daarvoor (negatief profijt) (zie figuur 4.3). Ook de zorgtoeslag draagt bij aan de inko-
menssolidariteit. Deze komt voor 60% bij de lage inkomens terecht. Ook de studenten 
profiteren sterk van de zorgtoeslag (16%).
De inkomenssolidariteit blijkt duidelijk uit het verschil tussen de risicopremie en de 
feitelijke premie. De risicopremie geeft de gesimuleerde premie weer wanneer betrokke-
nen verzekerd zijn op basis van hun schaderisico. Dit verschil tussen de risicopremie en 
de feitelijke premie weerspiegelt het profijt van de zorgverzekering (figuur 4.3). De lage 
inkomens betalen in verhouding minder en de hoge inkomens betalen in verhouding 
meer dan op grond van het gemiddelde schaderisico zou mogen worden verwacht. Bij 
inkomensgroep 6 is de risicopremie nagenoeg in evenwicht met de feitelijk betaalde pre-
mie. Exclusief de rijksbijdrage aan de zorgverzekering hebben de studenten een (klein) 
nadelig profijt van 90 euro. Voor hen is de feitelijke premie hoger dan de risicopremie 
(studenten zijn jong en dus gezond), maar het nadeel is beperkt omdat ze door hun lage 
inkomen bijna geen inkomensafhankelijke premie betalen. De lage inkomens hebben 
een gemiddeld profijt van 1220 euro per huishouden (3420 euro risicopremie minus 2200 
euro betaalde zorgverzekeringpremie), de middeninkomens hebben een gemiddeld 
profijt van 110 euro en de hoge inkomens ondervinden een nadeel van 540 euro. In totaal 
ontstaat er een tekort: de extra betalingen van de hogere inkomens zijn niet voldoende 
om de ontvangsten van de lagere inkomens te compenseren. Dit wordt opgevangen door 
de rijksbijdrage in de algemene kas van de zorgverzekering. Hieruit worden de premies 
voor kinderen gefinancierd.

Het totale profijt van de zorgverzekering (inclusief de zorgtoeslag) komt ook vooral 
ten goede aan de laagste inkomensdecielen. Zo ontvangt de laagste inkomensgroep 
(overwegend studenten) per huishouden gemiddeld 420 euro. Bij de lage inkomens is 
het profijt 1860 euro per huishouden en bij de middeninkomens 350 euro. De hoge in-
komens hebben een nadelig profijt van 500 euro. Op een niet-gereguleerde markt voor 
zorgverzekeringen zouden zij een lagere premie betalen dan nu.
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Figuur 4.3
Verdeling van overheidsuitgaven voor zorgverzekering naar 10%-inkomensgroepen, 2007 (in miljar-
den euro’s)a
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Bron: scp (avo’07)

4.6 Maatschappelijke dienstverlening

De sector maatschappelijke dienstverlening omvat een aantal voorzieningen die uit-
eenlopende diensten aan burgers bieden (tabel 4.5). Twee van de vier voorzieningen 
ressorteren onder het ministerie van v ws (thuiszorg, ondersteuning gehandicapten), 
één onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kinderopvang) en één 
onder het ministerie van Justitie (rechtshulp).
Het meest op de voorgrond tredende motief bij de maatschappelijke dienstverlening 
is het verdelingsmotief. De prijs van de voorziening mag de toegankelijkheid niet in de 
weg staan. Dit kan in veel gevallen worden bereikt door inkomensafhankelijke prijzen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat inkomensafhankelijke prijzen een grote rol spelen 
in de maatschappelijke dienstverlening. Daarmee worden zowel sectorale doelen nage-
streefd (een kwalitatief voldoende niveau van thuiszorg, kinderopvang of rechtshulp), 
als inkomenspolitieke doelen (een voor iedereen beschikbare voorziening, ongeacht het 
inkomen waarover men beschikt).
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Tabel 4.5

Maatschappelijke dienstverlening: gebruik en uitgaven in 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro) doelgroep

thuiszorg uren 3,37 hulpbehoevenden
ondersteuning gehandicapten voorzieningen 0,92 gehandicapten
kinderopvang dagdelen 1,54 kinderen 0-11 jaar

rechtshulp cliënten 0,29
huishoudens met 
 problemen

totaal 6,12

Bron: scp (geqs)

De thuiszorg moet de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van vooral ouderen in stand 
houden. De doelgroep wordt gevormd door personen die tijdelijk of permanent niet in 
staat zijn taken die zelfstandigheid en zelfredzaamheid in stand moeten houden uit te 
voeren. De doelgroep voor ondersteuning van gehandicapten wordt gevormd door per-
sonen met matige en ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Kinderopvang 
is voornamelijk een instrument voor arbeidsmarktbeleid, waarmee de combinatie van 
arbeid en zorgtaken beter haalbaar zou moeten worden. De doelgroep wordt derhalve 
gevormd door huishoudens met werkende ouder(s) en kinderen in de relevante leeftijds-
groep. De doelgroep voor rechtshulp bestaat uit personen die worden geconfronteerd 
met juridische problemen of geschillen.
De uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening komen door de doelgroep van de 
voorziening (deels ouderen en gehandicapten) en door het inkomensafhankelijke karak-
ter van de overheidsbijdrage vooral te goede aan de lage inkomens (figuur 4.4). Alleen de 
studenten profiteren nauwelijks, maar de betrokken voorzieningen zijn ook nauwelijks 
voor hen bestemd. De helft van de uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening 
bereikt de lage inkomens. De middeninkomens ontvangen 28% en de hoge inkomens 
20%. De lage inkomens profiteren dus aanzienlijk meer dan hun aandeel in de bevolking 
en hoge inkomens en studenten minder. De middeninkomens profiteren ongeveer even-
redig naar hun aandeel in de bevolking.
Per voorziening zijn er wel grote verschillen. De lage inkomens profiteren met name veel 
van de thuiszorg en de ondersteuning van gehandicapten: 60% van de overheidsuitgaven 
voor deze voorzieningen komt bij deze groep terecht. Voor thuiszorg komt dit mede 
door de inkomensafhankelijkheid van de betrokken regelgeving en het relatief inten-
sieve gebruik door ouderen, die oververtegenwoordigd zijn onder de lage inkomens. 
Ook de uitgaven aan rechtshulp komen, zoals de regeling beoogt, voor een groot deel 
(50%) ten goede aan de lage inkomens. De hoge inkomens profiteren met name van de 
kinderopvang (42%). Dit is opvallend omdat de regelgeving bij kinderopvang een sterk 
inkomensafhankelijk karakter heeft. Dat toch met name de hoge inkomens van deze 
voorziening profiteren, komt doordat gezinnen met jonge kinderen relatief vaak een 
hoger inkomen hebben en met name tweeverdieners gebruikmaken van kinderopvang. 
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Voor de middeninkomens geldt dat rond de 30% van de uitgaven van elke voorziening bij 
hen terechtkomt.

Figuur 4.4
Verdeling van overheidsuitgaven voor maatschappelijke dienstverlening naar 10%-inkomensgroepen, 
2007 (in miljarden euro’s)a
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Bron: scp (avo’07)

4.7 Cultuur en recreatie

Culturele en recreatieve voorzieningen worden in belangrijke mate door lagere over-
heden, dat wil zeggen provincies en gemeenten, gesubsidieerd. Op sportief en recreatief 
niveau is dat al geruime tijd het geval, maar op cultureel gebied zijn de geldmiddelen 
met name in het laatste kwart van de vorige eeuw voor een belangrijk deel overgeheveld 
naar de lagere overheden. Op rijksniveau levert het ministerie van oc w een belangrijke 
financiële bijdrage aan culturele voorzieningen, met name voor uitvoerende kunsten, 
musea en de publieke omroep. Het ministerie van v ws voert weliswaar ook beleid op 
sociaal-cultureel gebied en op het gebied van sport, maar de financiële bijdragen van 
dit ministerie hebben een specifiek of ondersteunend karakter en dragen niet bij aan de 
directe bekostiging van de betrokken voorzieningen. De openluchtrecreatie ten slotte 
valt op rijksniveau onder het beleidsregime van het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, hoewel ook hier provinciale en lokale overheden het meeste geld 
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uitgeven voor de exploitatie van dagrecreatieterreinen, fiets-, wandel- en ruiterpaden en 
vaarroutes, en daarvoor ook de verantwoordelijkheid dragen.

Tabel 4.6

Voorzieningen in cultuur en recreatie, 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro)

sociaal-cultureel werk bezoeken 0,57
sportaccommodaties uren 0,79
openluchtrecreatie bezoeken 1,20
openbare bibliotheken uitleningen 0,42
kunstzinnige vorming leerlingen 0,20
uitvoerende kunsten bezoeken 0,31
musea bezoeken 0,37
publieke omroep uren 0,92

totaal 4,78

Bron: scp (geqs)

In totaal kan bijna 5 miljard van de overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie als in-
dividueel profijt aan huishoudens worden toegerekend (tabel 4.6). Dit betreft ongeveer 
tweederde deel van alle overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie. De rest van deze uit-
gaven heeft een collectief karakter en komt ten goede aan zaken als natuurbescherming, 
behoud van cultureel erfgoed, monumentenzorg en culturele fondsen. Het hoofdmotief 
voor de beleidsaandacht voor culturele en recreatieve voorzieningen is het onderschat-
tingsmotief. De overheid streeft ernaar om voorwaarden te scheppen voor het in stand 
houden, ontwikkelen en verbreiden van cultuuruitingen. Dit komt tot uitdrukking in het 
toegankelijk maken van culturele uitingen voor een breed publiek, het stimuleren van 
cultuureducatie en het versterken van de aankoopfondsen teneinde het cultureel erf-
goed voor de samenleving veilig te stellen. Op sportief gebied domineert eveneens het 
onderschattingsmotief − bewegen is gezond − maar hier worden ook motieven naar vo-
ren gehaald die verwijzen naar algemene maatschappelijke baten als sociale integratie, 
overdracht van waarden en normen, en bevordering van tolerantie. Mensen bewegen 
minder dan goed voor ze is en onderschatten in de ogen van de overheid de bijdrage die 
cultuur en natuur kan leveren aan hun individuele ontplooiing en welzijn. Maar er zijn 
ook andere motieven die verband houden met maatschappelijke factoren (lagere zorg-
kosten en betere sociale integratie), met rechtvaardigheidsoverwegingen (betere positie 
van mensen in achterstandssituaties) en met het collectieve karakter van het ‘goed’ (voor 
bos en heide zijn entreeheffingen economisch ondoelmatig).

De overheidsuitgaven voor recreatieve en culturele voorzieningen lopen licht op met het 
inkomen. Uitzondering vormen de studenten, die ongeveer net zoveel profiteren als de 
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middeninkomens. De studenten profiteren vooral van sportaccommodaties, openlucht-
recreatie en kunstzinnige vorming. Dit is niet verrassend omdat studenten relatief veel 
gebruikmaken van culturele en sportieve voorzieningen.
Als we de studenten buiten beschouwing laten, zien we een klassiek beeld. De hoge 
inkomens profiteren vooral van de culturele voorzieningen (musea, uitvoerende kunst, 
kunstzinnige vorming) terwijl de lage inkomens meer profijt hebben van sociaal-
cultureel werk, dat vooral is gericht op de buurt en de jongeren in de buurt. De midden-
inkomens zien we relatief vaak bij sportaccommodaties en de openbare bibliotheek. 
Deze groep bestaat relatief vaak uit gezinnen met kinderen.
We zien in figuur 4.5 dat de lage inkomens iets minder profiteren van cultuur en recreatie 
dan mag worden verwacht (26%) en de hoge inkomens iets meer (33%). Voor de midden-
inkomens is het profijt volgens verwachting (31%), net als voor de studenten (10%).

Figuur 4.5
Verdeling van overheidsuitgaven voor cultuur en recreatie naar 10%-inkomensgroepen, 2007  
(in miljoenen euro’s)a
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a Het betreft 10%-groepen van gestandaardiseerd huishoudensinkomen.

Bron: scp (avo’07 en tbo’05)

4.8 Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer valt onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat en wordt ver-
zorgd door zelfstandige vervoersbedrijven die op landelijk, regionaal of gemeentelijk 
niveau opereren. Met het openbare vervoer voor personen was in 2007 een bedrag van 
bijna 1,8 miljard euro gemoeid (tabel 4.7). Het goederenvervoer en het zakelijk vervoer 
maken deel uit van de bedrijfssector en blijven hier buiten beeld, evenals het beheer 
van verkeerswegen (zie kader 4.2). Het openbaar vervoer dat wordt verzorgd door de 
Nederlandse Spoorwegen wordt grotendeels indirect gesubsidieerd. Prorail, dat verant-
woordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de railinfrastructuur, 



89  

Profi jt van de overheid in 20 07

ontvangt daartoe middelen uit het Infrastructuurfonds. Door deze overheidsbijdrage 
kan het bedrijf een lage gebruiksvergoeding aan de ns berekenen voor het gebruik van 
de railinfrastructuur. De betrokken overheidsbijdrage is als profijt van de overheid aan 
treinreizigers toegerekend. Het openbaar vervoer per bus, tram of metro wordt verzorgd 
door zelfstandige vervoersbedrijven. Deze vervoersbedrijven ontvangen voor de exploi-
tatie van het lokale openbaar vervoer een aanzienlijke overheidsbijdrage, waardoor de 
gebruikers slechts een fractie van de werkelijke kosten betalen.

Tabel 4.7

Uitgaven openbaar vervoer in 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro) doelgroep

vervoer per trein reiskilometers 0,83 gehele bevolking
vervoer per bus, tram, metro reiskilometers 0,94 gehele bevolking

totaal 1,77

Bron: scp (geqs)

De grote betrokkenheid van de overheid bij de bekostiging van het openbaar vervoer 
heeft verschillende achtergronden, waarbij ongewenste externe effecten op de natuur-
lijke kwaliteit van landelijke gebieden en de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van 
stedelijke gebieden een hoofdrol spelen. Vanuit het verdelingsmotief is openbaar ver-
voer echter ook van belang om de mobiliteit te waarborgen van bevolkingsgroepen die 
door financiële, fysieke of persoonlijke omstandigheden niet of onvoldoende over eigen 
vervoermiddelen kunnen beschikken, waardoor zij onvoldoende kunnen participeren in 
de maatschappij en onvoldoende toegang hebben tot noodzakelijke voorzieningen.

Kader 4.2 Profijt van de weg
De overheid geeft ook geld uit voor de uitbreiding, het beheer en het onderhoud van de ver-
keerswegen. Deze uitgaven kunnen aan weggebruikers worden toegerekend. De uitgaven voor 
uitbreiding van het wegennet komen aan toekomstige gebruikers ten goede en kunnen niet 
aan huidige weggebruikers worden toegerekend. In 1999 bleken de lagere inkomens voor 15% 
te profiteren van deze overheidsuitgaven, de middeninkomens voor 31% en de hogere inko-
mens voor 52%. Tegenover deze uitgaven staan uiteraard ook inkomsten, die deels voor het 
beheer en onderhoud van het wegennet worden aangewend. Deze inkomsten zijn afkomstig 
uit de brandstofaccijns, de motorrijtuigenbelasting en de bpm bij aanschaf van een auto. De 
lagere inkomens droegen voor 13% bij aan deze inkomsten, de middeninkomens voor 34% en 
de hogere inkomens voor 51%. Hieruit blijkt dat de verdeling van uitgaven voor het particulier 
gebruik van het wegennet in 1999 redelijk in evenwicht was met de inkomsten. In de loop van 
2010 zullen nieuwe berekeningen worden gemaakt voor het profijt van de weg in 2007.
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Het verloop van de uitgavenverdeling voor openbaar vervoer naar inkomensgroepen 
vertoont het bekende u-vormige verloop dat we eerder bij de volkshuisvestingsuitgaven 
zagen (figuur 4.6). Dit komt doordat het profijt in de laagste inkomensgroep hoog is 
door het intensieve gebruik dat studenten maken van het openbaar vervoer. Zij profite-
ren dubbel: via de hier toegerekende openbaarvervoersubsidies en via de ov-jaarkaart 
voor studerende 18-plussers. Deze laatste voorziening maakt echter deel uit van de 
eerder toegerekende studiefinanciering en blijft hier derhalve buiten beeld. Vanaf de 
tweede inkomensgroep loopt het profijt geleidelijk op, om uiteindelijk meer dan te ver-
dubbelen in de hoogste twee inkomensgroepen. Bij de hoge inkomens zijn het de (trein)
forenzen die het beeld bepalen. Het vervoer per bus, tram of metro stijgt minder sterk 
per inkomensgroep.

Figuur 4.6
Verdeling van overheidsuitgaven voor openbaar vervoer naar 10%-inkomensgroepen, 2007  
(in miljoenen euro’s)a
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a Het betreft 10%-groepen van gestandaardiseerd huishoudensinkomen.

Bron: scp (mon’07) scp-bewerking

Alles bijeengenomen blijkt dat de hoge inkomens het meest van het openbaar vervoer 
profiteren. De lage inkomens ontvangen ruim 21% van de overheidsuitgaven voor 
openbaar vervoer, de middeninkomens ruim 29% en de hoge inkomens circa 39%. De 
studenten ontvangen een kleine 11% van de overheidsuitgaven voor openbaar vervoer. 
De lage inkomens profiteren dus aanzienlijk minder dan hun aandeel in de bevolking en 
de hoge inkomens juist meer. Voor studenten en middeninkomens is het profijt gelijk 
aan hun aandeel in de bevolking.
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4.9 Bestaanskosten

De bestaanskosten vormen een groep voorzieningen, die bijzondere kosten van bestaan 
compenseren en waarmee geen dienstverlenende activiteiten zijn gemoeid. Het betreft 
hier de bijzondere bijstand, de kwijtschelding van lokale heffingen en de fiscale aftrek 
van buitengewone ziektekosten (tabel 4.8). De eerste twee voorzieningen zijn pas in 
de tweede helft van de jaren negentig van substantiële betekenis geworden. De fiscale 
faciliteit voor buitengewone ziektekosten bestond al langer, maar is door ingrijpende 
wijzigingen in de periode 1998-2002 sterk in betekenis toegenomen. De toegang tot deze 
regeling is met ingang van 2009 vanwege hoge uitgavenstijgingen aanzienlijk beperkt. 
Dit komt echter in deze analyse voor 2007 als uitgangspunt nog niet tot uitdrukking.

Tabel 4.8

Bestaanskosten: gebruik en uitgaven in 2007

gebruiksindicator uitgaven (mld. euro) doelgroep

bijzondere bijstand ontvangen bedrag 0,19 sociale minima
fiscale compensatie ziektekosten aftrek 2,17 chronisch zieken
kwijtschelding lokale heffingen kwijtgescholden bedrag 0,16 sociale minima

totaal 2,52

Bron: scp (geqs)

De bijzondere bijstand en de kwijtschelding van lokale heffingen zijn vooral bedoeld 
voor huishoudens die op of onder het sociale minimum moeten zien rond te komen. 
De fiscale compensatie van ziektekosten is uiteraard bedoeld voor huishoudens die met 
deze kosten te maken krijgen.
Studenten profiteren ook van de kwijtschelding van lokale heffingen (zie figuur 4.7). 
Dit profijt vloeit mede voort uit het feit dat ook studenten in zelfstandige woonruimten 
recht hebben op kwijtschelding.

De bijzondere bijstand en de kwijtschelding van lokale heffingen komen vooral ten 
goede aan de lage inkomens. Het gaat hierbij om respectievelijk 89% en 62% van de 
totale uitgaven. De midden- en hoge inkomens profiteren met name van de fiscale com-
pensatie van ziektekosten (39% en 21%). Dit komt doordat men niet alleen voldoende 
ziektekosten moet hebben maar ook voldoende inkomen moet genieten om fiscaal voor-
deel te behalen.
Door het hoge aandeel van de fiscale compensatie van ziektekosten in de overheids-
uitgaven voor bestaanskosten is het totale profijt veel minder ongelijk verdeeld als het 
voorgaande suggereert. Dit ondanks het feit dat twee van de drie regelingen met name 
worden gebruikt door de lage inkomens. De studenten ontvangen slechts 5% van het 
profijt, duidelijk minder dan hun aandeel in de bevolking. De lage inkomens profiteren 
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het meest (42%), maar ook de middeninkomens ontvangen iets meer dan hun aandeel in 
de bevolking (35%). De hoge inkomens ontvangen minder dan hun aandeel (18%).

Figuur 4.7
Verdeling van overheidsuitgaven voor bestaanskosten naar 10%-inkomensgroepen, 2007  
(in miljoenen euro’s)a
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a Het betreft 10%-groepen van gestandaardiseerd huishoudensinkomen.

Bron: scp (Bzb’03; avo’07; Woon’06) scp-bewerking

Noten
1 Deze waarde is gebaseerd op een verondersteld standaardrendement van 5%, waarop 1% in minde-

ring wordt gebracht vanwege trendmatige waardevermeerdering van woningen, en waaraan 1,7% 

wordt toegevoegd vanwege instandhoudingskosten en transactiekosten.

2 Het verschil tussen bruto- en nettohuurwaarde wordt gevormd door zakelijke lasten, onderhouds-

kosten, kosten van leegstand en afschrijving; de financieringskosten (waaronder de hypotheekrente) 

worden afzonderlijk in box 1 verrekend.

3 Dit verschil was traditioneel toe te schrijven aan ‘uitvoeringstechnische’ redenen (indeling in klas-

sen, voorkomen van bezwaar). 

4 Voor de verdeling van het profijt van het hoger onderwijs is wegens dataproblemen gebruikgemaakt 

van de verdeling uit de vorige profijtstudie (Kuhry en Pommer 2006).
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5 Politieke wensen en ambtelijke heroverwegingen in 
2010

Ingrid Ooms en Michiel Ras

De verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen bevatten allerlei 
wensen over de toekomstige inrichting van de publieke dienstverlening. Deze wensen 
moeten worden geplaatst in het perspectief van de bezuinigingstaakstelling die door de 
kredietcrisis en het daaropvolgende overheidsoptreden aan de publieke financiën wordt 
gesteld. Dit heeft de politieke partijen gedwongen om scherpe keuzes te maken. Deze 
keuzes vormen een kader voor de trendmatige ontwikkelingen die zich in de publieke 
dienstverlening voordoen. Naar aanleiding van de crisis is in 2009 een brede ambtelijke 
heroverweging gestart, waarin iets meer dan de helft van de totale publieke uitgaven aan 
een kritische toets is onderworpen. Ook de uitkomsten van deze heroverwegingen zijn 
relevant voor de trendmatige ontwikkelingen die in de publieke dienstverlening zijn te 
verwachten.

5.1 Politieke wensen

In dit hoofdstuk worden de plannen van een aantal politieke partijen besproken. We 
bekijken de programma’s van cda, PvdA en ChristenUnie, de drie partijen die de afgelo-
pen jaren de coalitie vormden, en de programma’s van de partijen die naar verwachting 
een redelijke vertegenwoordiging in de nieuwe Tweede Kamer zullen krijgen (sp, v v d, 
p v v, GroenLinks en D66). De cijfers in dit hoofdstuk komen uit het rapport Keuzes in Kaart 
2011‑2015 van het Centraal Planbureau (cpb/pbl 2010). De keuze van de beleidsterreinen 
van publieke dienstverlening uit de partijprogramma’s sluit zo veel mogelijk aan bij de 
sectoren die in de terugblik en de vooruitblik op de publieke dienstverlening aan de orde 
komen (zie hoofdstuk 2 en 3).

Budgettair kader
Het cpb heeft in de Macro Economische Verkenning 2010 (cpb 2009) een basispad aan gegeven 
voor de ontwikkeling van de collectieve uitgaven in de jaren 2011-2015. Dit levert een 
stijging op van de collectieve uitgaven met 17,5 miljard euro, een stijging van 1,25% 
per jaar. Het cpb heeft in zijn doorrekening in Keuzes in Kaart 2011‑2015 (cpb/pbl 2010) 
de gevolgen van de beleidsprogramma’s van de politieke partijen ten opzichte van dit 
basispad berekend. Deze aanpassingen zijn weergegeven in tabel 5.1. Zij moeten bij het 
basispad worden opgeteld om het uiteindelijke effect voor 2015 te krijgen. Omdat veel 
maatregelen effecten hebben die na 2015 bijdragen aan de houdbaarheid van de over-
heidsfinanciën wordt in de tabel ook aangegeven wat de uiteindelijke bijdrage van de 
programma’s aan deze houdbaarheid is.
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Tabel 5.1

Intensiveringen en ombuigingen volgens de partijprogramma’s (veranderingen t.o.v. basispad in 

miljarden euro’s, prijzen van 2010)

 basis-  
pad cda PvdA sp vvd pvv

Groen-
Links

Christen-
Unie D66

sociale zekerheida 4¾ −7¼ −1 1½ −10¾ −1¾ −1 −1½ −5½
zorg 8 −3¼ −2 −¼ −3¼ 0 −½ −3 −3½
onderwijs 1¾ −½ 1  ¾ ¾ −¼ 1¾ ¾ 2¼
      
openbaar bestuur −3 −3 −2¾ −1½ −3½ −3¼ −2¾ −2¾ −2¾
veiligheid ¼ −¾ −¼ −¼ 0 ½ −1¼ −½ −¾
defensie 0 −½ −1½ −2½ 0 −1 −1½ 0 −1
bereikbaarheid −1 −1 −1 −¼ −½ 0 ½ 0 −¼
milieu a −¾ −½ −1¼ −½ −¾ −½ −½ 0
internationale 
samenwerking 1½ −1½ −1 −¾ −4 −4 −1 −1 −1
overigb a −1¼ −1¼ −1 −2¼ −2 −½ −1½ −1
      
totaal 2011-2015 17½ −19¾ −10½ −6 −23¾ −12½ −6½ −10¼ −13½
verbetering houd-
baarheidstekort  33 31 16 39 17 35 35 37

a De sociale zekerheid is hier inclusief heffingskortingen en toeslagen (kinderopvang-, huur- en 
zorgtoeslag).

b Overig is hier inclusief de overdrachten aan bedrijven.
• Gegevens ontbreken.

Bron: cpb/pbl (2010)

Alle partijen lijken ervan doordrongen dat er flink moet worden bezuinigd de komende 
jaren. De sp zet hierbij het minst zwaar in, maar ook deze partij buigt netto 6 miljard 
euro om. De v v d buigt op de korte termijn het meest om, bijna 24 miljard euro. Wat 
betreft de verbetering van het houdbaarheidstekort op de lange termijn komen bijna 
alle partijen uit boven de 29 miljard die het cpb als minimum heeft aangegeven. Alleen 
de sp en de p v v blijven volgens de berekeningen hierbij achter. Bij de sectoren die in 
dit rapport vooral van belang zijn (onderwijs, zorg en veiligheid) treden er tussen de 
partijen behoorlijke verschillen op. Op het terrein van onderwijs wordt vooral geïnves-
teerd, oplopend tot ruim 2 miljard bij D66. Het cda en de p v v zijn de enige partijen die 
hier per saldo (licht) willen bezuinigen. Bij de zorg wordt er niet (p v v) tot ruim 3 miljard 
(cda, v v d, ChristenUnie en D66) bezuinigd. Hierbij moet wel worden aangetekend dat 
de autonome groei in de zorg volgens het basispad in de komende kabinetsperiode bij 
ongewijzigd beleid 8 miljard euro bedraagt.1 Bij veiligheid variëren de bedragen van ruim 
1 miljard bezuinigen (GroenLinks) tot 0,5 miljard euro investeren (p v v). Bijna alle partij-
en hervormen (versoberen) onderdelen van de sociale zekerheid. De sp is de enige partij 
die per saldo extra geld uittrekt voor sociale zekerheid, met name door hogere uitkerin-
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gen te verstrekken. De v v d bezuinigt het meest op sociale zekerheid (bijna 11 mld. euro).
Omdat de uitgaven aan defensie, milieu en internationale veiligheid in dit memorandum 
niet expliciet worden onderzocht, wordt in dit hoofdstuk op deze onderdelen verder niet 
ingegaan.

Onderwijs
Alle partijen benadrukken het belang van voor- en vroegschoolse educatie. Het voorko-
men en bestrijden van achterstanden bij zeer jonge kinderen blijft een belangrijk punt 
van aandacht. Met uitzondering van sp en p v v trekken de partijen daar extra geld voor 
uit. Volgens PvdA en D66 zou de voor- en vroegschoolse educatie uit moeten groeien 
naar een standaardvoorziening of een leerrecht.
Veel partijen ondersteunen inmiddels het concept van de brede school, waar opvang, 
sport en culturele activiteiten aansluiten op de schooldag (PvdA, GroenLinks, D66, cda). 
GroenLinks wil dit concept ook stimuleren in het voortgezet onderwijs.
Om schooluitval verder tegen te gaan, worden diverse maatregelen voor het beroeps-
onderwijs voorgesteld. Om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken wordt gepleit 
voor de terugkeer van een soort ambachtsschool (p v v), door anderen vak(werk)school 
genoemd (GroenLinks, v v d, cda). Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat er op het 
(voorbereidend) beroepsonderwijs meer maatwerk en begeleiding nodig is en trekken 
daar ook extra geld voor uit.
De partijen trekken vrijwel allemaal extra geld uit voor bijscholing van leraren. Daar-
naast moet er meer ruimte komen voor prestatiebeloning. D66 en GroenLinks vinden 
dat leraren in achterstandswijken meer mogen verdienen dan elders. D66 vindt dat ook 
voor docenten in exacte vakken. De v v d vindt dat de verschillen tussen start- en eind-
salarissen groter moeten zijn en dat hogeropgeleide leraren een hoger salaris zouden 
moeten verdienen. De belasting van leraren zou deels verminderd kunnen worden door 
meer hulp van klassenassistenten en conciërges. D66 wil voor de jaren dat er wordt les-
gegeven de studielening (proportioneel) kwijtschelden als extra stimulans om het vak 
van docent uit te oefenen.
cda, v v d en ChristenUnie pleiten voor samenvoeging, concentratie en specialisatie van 
opleidingen in het hoger onderwijs. Het aantal opleidingen kan hierdoor minder worden 
en dat geeft ruimte voor verhoging van de kwaliteit. Daarnaast trekken bijna alle partijen 
extra geld uit om het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. In plaats van de 
huidige studiefinanciering willen PvdA, v v d, GroenLinks en D66 een  sociaal leenstel-
sel invoeren, waarbij het geleende bedrag van de (huidige) basisbeurs naar draagkracht 
wordt terugbetaald.
Volgens de berekeningen van het cpb zijn de voorstellen van vooral GroenLinks en de 
PvdA en in iets mindere mate D66 kansrijk.2 Op de lange termijn betalen de investerin-
gen in het onderwijs zich terug door het hogere opleidingsniveau en de (mede) daaruit 
voortvloeiende hogere arbeidsproductiviteit. De PvdA, GroenLinks en de v v d boeken 
hierbij volgens het cpb het meeste resultaat op de lange termijn (cpb/pbl 2010: 44).

Zorg
Een belangrijk thema in de curatieve zorg is marktwerking. De ideeën daarover ver-
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schillen fors tussen de verschillende partijen. De sp wil de marktwerking volledig 
terugdraaien, terwijl de v v d en D66 juist grote voorstanders zijn van meer marktwer-
king. Behalve GroenLinks en de sp willen alle partijen aanpassingen in het basispakket 
van de zorg. De v v d gaat hierin het verst met een pakket ombuigingen ter waarde van 
2,3 miljard euro. Alle partijen, behalve v v d en D66, willen de salarissen van medisch 
specialisten (en topbestuurders) verlagen.
De sp wil als enige partij het eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) afschaffen. De 
p v v en de PvdA houden het op het huidige niveau (na indexering 210 euro in 2015). De 
PvdA wil wel de inkomensafhankelijke premie verhogen. De andere partijen verhogen 
het eigen risico (cda naar 230 euro, v v d naar 300 euro) of maken het afhankelijk van het 
inkomen. De partijen die voor inkomensafhankelijkheid kiezen, willen vaak ook de pre-
mie volledig inkomensafhankelijk maken, waardoor de zorgtoeslag overbodig wordt.
Herschikking van taken zou de zorg volgens de partijen doelmatiger kunnen maken. 
Huisartsen zouden eenvoudige ziekenhuistaken kunnen uitvoeren volgens p v v en 
GroenLinks. Verpleegkundig specialisten zouden taken van artsen over kunnen nemen 
volgens v v d, GroenLinks en D66. De meeste partijen willen de bureaucratie in de zorg 
verminderen.
Bijna alle partijen kiezen voor ingrijpende maatregelen op het terrein van de lang durige 
zorg (de aw bz). Alleen de p v v en de sp laten het huidige stelsel in tact. De andere par-
tijen schuiven de verantwoordelijkheid naar de cliënt zelf (vouchers), de gemeenten 
(Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)), de zorgverzekeraars (Zvw), de publieke 
zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) of een combinatie daarvan. Daarnaast worden 
door partijen voorstellen gedaan om de aanspraak op langdurige zorg in te perken. 
Bij de meeste partijen gaat de eigen bijdrage omhoog. De doelmatigheidswinst die de 
partijen denken te behalen varieert volgens het cpb van 0,2 miljard bij GroenLinks (die 
 begeleiding en dagbesteding overhevelt naar de Wmo), tot 1,2 miljard bij de Christen-
Unie (alle zorg naar zbo’s) en D66 (revalidatie naar de Zvw, overige extramurale curatieve 
zorg en verpleging en verzorging naar de Wmo, en geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 
gehandicaptenzorg naar zbo’s). De v v d boekt nog eens 2,1 miljard winst door versobe-
ringen in het pakket.
De meeste partijen kiezen voor het scheiden van de kosten van wonen en zorg (met 
 uitzondering weer van p v v en sp, die niets veranderen). Extra geld voor de langdurige 
zorg wordt alleen uitgetrokken door de p v v, GroenLinks en in mindere mate door de 
ChristenUnie.

Veiligheid
cda, v v d en p v v kiezen voor één nationale politie. Het cda, de PvdA en de Christen-
Unie willen het aantal politie- en/of veiligheidsregio’s terugdringen. Enkele partijen 
kiezen voor het verminderen van de bureaucratie (cda, D66, GroenLinks, v v d en p v v), 
waardoor agenten meer tijd krijgen om de straat op te gaan. Ook wordt voorgesteld om 
extra agenten in te zetten. De p v v gaat hierin het verst, met 10.000 extra agenten.
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Overige voorzieningen

Kinderen
In 2006 pleitte een aantal partijen voor gratis kinderopvang. Dat zien we nu niet meer 
terug. Alle partijen willen dat ouders zelf in meer of mindere mate bijdragen aan de 
kosten van kinderopvang. De huidige regelingen worden zelfs door de meeste partijen 
aangepast ten nadele van de ouders.
De sp wil dat de inkomensafhankelijkheid van de opvangtoeslag voor het tweede en 
volgende kind sterker wordt. GroenLinks wil dat de kinderopvangtoeslag beperkt wordt 
tot het aantal gewerkte uren plus reistijd. GroenLinks benadrukt dat kinderopvang 
toegankelijk moet blijven voor lage inkomens en past zo nodig de ouderbijdrage voor 
de hogere inkomens aan. Het cda wil de toeslag beperken tot maximaal vier dagen per 
week voor alleenstaande ouders en drie dagen voor tweeverdieners. Het maximum uur-
bedrag waarover toeslag wordt toegekend, wordt verlaagd naar € 5,20. De ChristenUnie 
wil maximaal zes dagdelen opvangtoeslag, vergoedt voor het eerste kind in het gezin het 
eerste dagdeel niet en wil hierbij een vermogenstoets invoeren. De v v d wil slechts een 
toeslag geven over kinderopvangkosten tot € 5,00 per uur. D66 laat de tegemoetkoming 
in de kosten van kinderopvang ongemoeid.
Alle partijen zijn het erover eens dat de kinderopvang goed en betaalbaar moet zijn. 
Het cda pleit voor flexibele arbeidstijden en een betere aansluiting bij schooltijden. 
Andere partijen willen vooral dat de opvang beter aansluit op het onderwijs, geheel in 
lijn met de bij het onderwijs genoemde dagarrangementen en leerrechten (PvdA, Groen-
Links, D66). De ChristenUnie wil via een belastingvrije som voor ieder huishouden met 
 kinderen de keuzevrijheid ten aanzien van arbeid en zorg in stand houden. De sp wil een 
verhoging van de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang.
De jeugdzorg kan volgens verschillende partijen efficiënter worden geregeld. Er kunnen 
meer taken worden ondergebracht bij gemeenten (v v d, PvdA, GroenLinks, Christe-
nUnie). De p v v en de v v d willen de Centra voor Jeugd en Gezin afschaffen. De Chris-
tenUnie wil juist in alle gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin. Ook het cda wil de 
jeugdzorg lokaal en laagdrempelig organiseren, evenals de sp.

Wonen
PvdA, sp, GroenLinks, ChristenUnie en D66 willen in meer of mindere mate de hypo-
theekrenteaftrek aanpakken. GroenLinks wil op termijn de aftrek volledig afschaffen 
waarna de waarde van het eigen huis als vermogen in box 3 wordt ondergebracht (met 
een extra vrijstelling ter hoogte van een gemiddeld huis voor de vermogensbelasting). 
Anderen beperken de hoogte van de aftrek en het tarief waartegen kan worden afgetrok-
ken. D66, ChristenUnie en PvdA laten het aftrektarief geleidelijk dalen tot 30%. De PvdA 
legt de maximumaftrek op de waarde van een gemiddeld huis, de sp legt de grens bij 
350.000 euro. De ChristenUnie hanteert een hogere grens (750.000 euro), maar gaat uit 
van een forfaitaire annuïtaire belastingaftrek. D66 gaat uit van een forfaitaire lineaire 
aflossing van de hypotheek. Alle partijen hanteren een lange periode voor een geleide-
lijke overgang naar een nieuw systeem. Tegelijkertijd worden het eigenwoningforfait 
en de overdrachtsbelasting beperkt of afgeschaft (GroenLinks, D66, sp, ChristenUnie). 
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Het laatste wil ook de v v d om de doorstroming op de koopwoningmarkt te bevorderen, 
maar zonder verdere aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek.
Een aantal partijen wil dat de woningcorporaties weer terugkeren naar hun oorspron-
kelijke taak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor degenen die niet 
in staat zijn om zelfstandig een goede woning te bemachtigen (PvdA, D66, cda). De 
v v d wil af van het predicaat sociale huurwoning en streeft ernaar de huurwoningmarkt 
volledig te liberaliseren. PvdA, v v d, GroenLinks en D66 willen dat huurders met hoge 
inkomens meer gaan betalen voor hun huurwoning. Op deze wijze willen zij het scheef-
wonen tegengaan.

Sociale zekerheid
In dit memorandum zijn alleen de uitvoeringskosten sociale zekerheid van belang, en 
niet de uitkeringen zelf. In dit kader is het effect van de voorgestelde maatregelen op 
het aantal uitkeringsgerechtigden relevant. Dit aantal wordt vooral beïnvloed door de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het cpb heeft uitgerekend wat het langeter-
mijneffect van verschillende maatregelen op de werkgelegenheid is. Per saldo leidt het 
programma van de sp tot een daling van de werkgelegenheid, de andere partijen zien de 
werkgelegenheid stijgen. De v v d behaalt het grootste resultaat, met een stijging van de 
werkgelegenheid met 5,75%. De beperking van de maximumduur van de w w-uitkering 
(cda, D66, GroenLinks en v v d) laat de werkloosheid dalen en de werkgelegenheid 
 stijgen. Verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd (alle partijen behalve p v v en sp) leidt 
tot een toename van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid. Aanpassingen bij de 
Wajong (cda, v v d, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA) en de sociale werkplaatsen 
(cda, PvdA, GroenLinks, D66 en v v d) prikkelen de betrokkenen om een (reguliere) baan 
te zoeken. Door wijzigingen in de belastingen en inkomensafhankelijke regelingen ver-
andert de marginale druk op arbeid. Bij de ChristenUnie neemt het arbeidsaanbod en de 
werkgelegenheid hierdoor af, omdat ze de belastingdruk voor de tweede verdiener van 
het huishouden verhogen. De v v d, het cda en de p v v nemen belastingverlagende maat-
regelen die het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid stimuleren. Met uitzondering van 
de p v v behalen alle partijen werkgelegenheidswinst door onderwijsmaatregelen.

Asielopvang
Asielopvang zou vooral plaats moeten vinden in de regio van herkomst. Als de opvang 
toch in Nederland plaatsvindt, moeten de procedures binnen redelijke termijn door-
lopen kunnen worden (PvdA, GroenLinks, D66). Tijdens het wachten mogen asielzoekers 
werken en leren (sp, D66).
De p v v wil een quotum invoeren van maximaal 1000 personen per jaar. cda, sp, v v d, 
p v v, ChristenUnie, D66 en sgp bezuinigen allemaal op inburgering – ofwel door het 
beleid aan te passen, ofwel door de inburgeraars zelf meer te laten bijdragen aan de kos-
ten.

Openbaar vervoer
sp, GroenLinks, ChristenUnie en D66 trekken extra geld uit voor het openbaar vervoer. 
De v v d investeert wel in spoorvervoer, maar bezuinigt op het regionaal vervoer. Deze 
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partij is voorstander van particulier aanbesteed openbaar vervoer, ook in de grote 
steden. De sp staat daar lijnrecht tegenover en wil dat de overheid weer zelf vervoers-
bedrijven kan beginnen.

Openbaar bestuur
Alle partijen willen verder bezuinigen op rijks- en gemeenteambtenaren. Het cpb gaat 
ervan uit dat omvangrijke efficiëntiewinsten op het overheidsapparaat moeilijk in één 
kabinetsperiode zullen worden gehaald. Bij de analyse van de partijprogramma’s heeft 
het cpb op dit punt dan ook een maximum gehanteerd voor wat de komende periode 
haalbaar is aan besparingen (cpb/pbl 2010: 24). Dit leidde tot aanpassingen bij alle par-
tijen behalve bij de sp, die lagere besparingen op het openbaar bestuur nastreeft. Voorts 
heeft het cpb voorstellen waarbij ambtenarensalarissen achterblijven bij de loonontwik-
keling in de marktsector niet gehonoreerd, omdat dit in het verleden niet houdbaar is 
gebleken (cpb/pbl 2010: 24).
De meeste partijen willen ministers en (delen) van ministeries samenvoegen (v v d, sp, 
D66, cda, GroenLinks en PvdA). De p v v, GroenLinks en D66 schaffen de Eerste Kamer 
volledig af, de v v d verkleint deze tot 50 leden. Ook de Tweede Kamer kan volgens p v v, 
v v d en GroenLinks kleiner en kan volstaan met 100 leden. D66 pleit voor een herzie-
ning van het commissiestelsel, waarbij de huidige commissies worden vervangen door 
 themacommissies die niet gebonden zijn aan één departement.
Een populair thema op het terrein van openbaar bestuur is het samengaan van water-
schappen en provincies. GroenLinks, sp, cda en PvdA noemen dit expliciet. Ook het 
aantal provincies kan omlaag (v v d, GroenLinks en D66). v v d en cda willen dat hooguit 
twee bestuurslagen zich met één thema bemoeien. Veelgenoemde taken die door de 
provincie moeten worden uitgevoerd, zijn ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water 
en regionaal economisch beleid. Delen van dit beleid die nu door het rijk worden uit-
gevoerd, zouden overgedragen kunnen worden aan de provincies. Sociale zekerheid, 
woningbouw en (jeugd)zorg kunnen volgens de meeste partijen beter worden overgela-
ten aan de gemeenten.

5.2 Ambtelijke heroverwegingen

Algemeen
De recente crisis heeft de overheidsfinanciën zozeer verslechterd, dat zonder nader 
ingrijpen basisvoorzieningen als zorg en onderwijs in gevaar zouden kunnen komen. 
Daarom heeft het kabinet tot brede heroverwegingen besloten (t k 2009/2010b). Twintig 
werkgroepen zijn ingesteld om elk een beleidsthema te analyseren en beleidsalternatie-
ven te ontwikkelen. Minstens een van de alternatieven moest een besparing opleveren 
van minimaal 20% ten opzichte van 2010.
De totale collectieve uitgaven exclusief fiscale subsidies bedragen ongeveer 300 miljard 
euro in 2010 (t k 2009/2010a). De heroverwegingen bespreken slechts iets meer dan de 
helft hiervan (De Groot 2010). Van het niet heroverwogen deel bestaat ongeveer 40% uit 
ouderdomsuitgaven en uitgaven voor rente en aflossing van staatsschuld (en in mindere 
mate eu-afdrachten). Van het deel dat wel is heroverwogen vormen de thema’s curatieve 



100

publieke dienst verlening in per spec tief

zorg (rapport nummer 11), langdurige zorg (nr. 12), onderwijs (excl. hoger onderwijs, 
nr. 6) en ‘op afstand van de arbeidsmarkt’ (nr. 9) de grootste vier. Gezamenlijk besparen 
ze ruim 17 miljard euro in 2015. Daarmee zetten deze vier onderwerpen samen net iets 
meer zoden aan de dijk dan de andere zestien deelthema’s bij elkaar. Deze ‘grote vier’ 
zijn wel gebieden waarop de bevolking liever geen besparingen ziet (zie ook kwartaal-
bericht 2010/2 van het Continu onderzoek burgerperspectieven (cob), aangehaald in 
hoofdstuk 6).
Veel heroverwegingswerkgroepen geven aan dat ze in korte tijd hun rapport hebben 
moeten opstellen, ook al doordat de oplevering werd vervroegd in verband met de ver-
kiezingen op 9 juni 2010. De rapporten geven dan ook vooral denkrichtingen aan en 
vragen soms expliciet om voorzichtigheid bij de interpretatie. Hier volgt een overzicht 
van de voorstellen op hoofdlijnen.3

Onderwijs
Op weg naar een ‘robuuste kenniseconomie’ heeft het kabinet flinke ambities voor 
onder meer het onderwijs geformuleerd. Het wil Nederland vanuit zijn huidige tiende 
positie tot de top vijf van de Global Competitiveness Index op laten klimmen. Dit geeft 
onder meer doelstellingen voor het onderwijs op het gebied van taal en rekenen, uitval, 
en doorstroom naar het hoger onderwijs. De werkgroep die de productiviteit van het 
onderwijs onder de loep heeft genomen meent dat deze doelen op termijn haalbaar zijn, 
in combinatie met besparingen en productiviteitsverhogingen, maar nog niet in 2015.

De werkgroep Productiviteit onderwijs stelt vijf bezuinigingsvarianten voor die, wanneer 
ze worden gecombineerd, een beleidspakket vormen dat een besparing van 4,1 miljard 
euro oplevert (20% van de totale kosten). De grootste bijdrage (1,5 mld. euro in 2015) 
wordt geleverd door maatregelen voor de doelstelling goed presteren op het basiscurriculum. 
Scholen moeten meer opbrengstgericht gaan werken, met meer toetsen, beter geschool-
de leraren en een inzet van middelen die meer gericht is op leerprestaties. Bij het laatste 
wordt gedacht aan het samenvoegen van kleine scholen en het terugdraaien van de klas-
senverkleining in het primair onderwijs. Vooral buiten de Randstad neemt de afstand tot 
de school daardoor soms toe. Dit kan worden gezien als een hogere eigen bijdrage in de 
vorm van reistijd.
Nog eens 0,8 miljard euro kan in 2015 worden bespaard door vermindering van de com-
plexiteit. Meer flexibiliteit voor de schoolorganisatie wordt mogelijk door een moder-
nere cao, en door het schrappen van bepaalde vakken, profielen en opleidingen. Het 
bekostigingsmodel kan ook eenvoudiger.
De overige maatregelen besparen samen 1,5 miljard euro in 2015. Het meeste wordt 
bespaard via zorgleerlingen en via hogere eigen betalingen. Met betrekking tot zorgleer-
lingen worden onder meer grotere klassen in het speciaal onderwijs, een korting op 
zorgmiddelen en het op termijn terugdringen van het aandeel zorgleerlingen voor-
gesteld. Bij hogere eigen betalingen wordt gedacht aan een inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage voor lesmateriaal in het voortgezet onderwijs, de herinvoering van lesgeld voor 
leerlingen vanaf 16 jaar, en het niet langer bekostigen van middelbaar beroepsonderwijs 
voor deelnemers van 27 jaar en ouder. Deze maatregelen hebben een prijseffect en voor 
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sommige groepen mogelijk een gedragseffect. Een laatste besparing wordt gezocht via 
kortere maar betere opleidingen in het beroepsonderwijs.

De werkgroep Hoger onderwijs stelt vast dat studeren in hbo of wo tot een beduidend 
 hoger loon leidt en dat de Nederlandse studiefinanciering internationaal gezien 
ruimhartig is. Daarom wil zij besparen op het giftkarakter van veel studieregelingen. 
Wanneer meer via leningen wordt geregeld, levert dit besparingen op. Afgestudeerden 
betalen de sociale leningen terug en leveren daarvoor hooguit 3% van hun (levens)in-
komen in gedurende een aflossingstermijn van 25 jaar. Dit levert in de meeste varianten 
het grootste deel van de benodigde 20% besparing (980 mln. euro in 2015), al wordt 
pas na 2015 de norm van 20% gehaald. Er wordt hierbij wel aandacht gevraagd voor het 
gevaar dat studenten met ouders uit lagere inkomensgroepen terugschrikken voor het 
aangaan van een lening. Een variant hierop is het behoud van de basisbeurs in combi-
natie met een verhoging van het collegegeld, waardoor studenten wellicht kritischer 
worden bij hun keuze van studie en instelling.
Een versobering van de ov-kaart levert 65 miljoen euro op in 2015 en 200 miljoen vanaf 
2020, na het aflopen van huidige contractuele verplichtingen. Deze maatregel ‘nodigt 
studenten uit het gebruik te richten op de oorspronkelijke doelstelling: het faciliteren 
van woon-studie mobiliteit’.
Een productiviteitskorting op hogescholen en universiteiten moet 5% van hun kosten 
besparen in 2015, hetgeen neerkomt op een bedrag van 195 miljoen euro. In een van de 
varianten wordt echter een deel van de (totale) opbrengst geïnvesteerd in de kwaliteit en 
het rendement van het onderwijs.

Zorg
De curatieve zorg is een grote en snel groeiende post. Een besparing van 20% komt over-
een met 6,35 miljard euro. Het systeem is goed toegankelijk met een vrij uitgebreide 
basisverzekering en lage eigen bijdragen. Maar de doelmatigheid kan wellicht worden 
verbeterd, omdat het beoogde model van gereguleerde concurrentie nog niet is bereikt.
Toch zijn het vooral eigen betalingen en pakketmaatregelen die domineren in het rap-
port. Vooral een verhoging van het eigen risico tot 775 euro per jaar,4 maar ook een 
bijdrage van 5 euro voor consulten in de eerstelijnszorg moeten ruim 4 miljard euro 
opbrengen. De nominale premie kan door deze maatregel met ongeveer 300 euro dalen. 
Voor verreweg de meeste huishoudens geeft dit een inkomenseffect tussen −3% en +3%.
Pakketmaatregelen moeten meer op genezing worden gericht. Zorg voor ‘geen of 
een lichte ziektelast’, zoals lichte aandoeningen, lichte angst- en alcoholstoornissen, 
 cholesterolverlagers, maagzuurremmers, dieetvoeding en paramedische zorg worden in 
het voorstel niet meer vergoed. Opbrengst: 2,3 miljard euro.
Met maatregelen voor kwaliteit en transparantie, governance in instellingen en een strin-
gent pakketbeheer moet ongeveer 0,5 miljard te besparen zijn. Maatregelen voor meer 
doelmatigheid gaan uit van concurrerend zorgaanbod met ofwel gebudgetteerde zorgin-
koop ofwel geprikkelde zorginkoop. De opbrengsten van deze categorieën zijn behoor-
lijk onzeker: ze zijn voorzichtig geschat op ongeveer 1,5 miljard euro.
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De totale opbrengst ligt in 2015 op ongeveer 6,3 miljard euro. Dit is minder dan de som 
der delen, omdat ongeveer 1,2 miljard euro aan overlap in besparingen optreedt.
De vier bezuinigingsvoorstellen voor de langdurige zorg (aw bz) lopen uiteen van algehele 
versobering, eigen regie (meer pgb’s), via zorg dichtbij (alle extramurale zorg en intramurale 
verzorging en verpleging (v&v) naar de gemeenten), tot zorg verzekerd (v&v en ggz onder-
brengen in de Zorgverzekeringswet). Al deze voorstellen gaan uit van pakketveranderin-
gen, prijsmaatregelen en een vergroting van de doelmatigheid.
Pakketverkleiningen vormen steeds het belangrijkste ingrediënt. Het geheel schrappen 
van de aw bz-functie begeleiding (en/of een verhoging van de norm voor gebruikelijke 
zorg met 90 minuten per week) moet ruim 1 miljard euro opbrengen. Kleinere bedragen 
worden gevonden op andere onderdelen. De mee-subsidies worden gestopt, de hulp-
verlening gaat over naar de Wmo en het recht op verblijf voor ggz wordt beperkt. Geen 
recht wordt meer gegeven op kortdurende zorg (korter dan zes maanden; revalidatiezorg 
wordt overgeheveld naar de Zvw), v&v-verblijf bij lichte zorgzwaartepakketten en gehan-
dicaptenzorg voor mensen met een iq boven 70 (deze wordt deels overgeheveld naar 
andere zorgsectoren). Mantelzorgers worden zwaarder belast.
Hiernaast worden prijsmaatregelen voorgesteld met een omvang van 200 tot 900 mil-
joen euro. De huidige zorg in natura zou in de eigenregievariant aan zelfredzame cliënten 
verstrekt moeten worden in de vorm van pgb’s die 80% bedragen van de huidige in-natu-
ratarieven (met compensatie voor de laagste inkomens); eigen bijdragen kunnen worden 
vereenvoudigd en verhoogd.5

De omvang van de doelmatigheidswinst is moeilijk in te schatten. Zowel op de hoeveel-
heid zorg (volume) als op de prijs van de ingekochte zorg kan doelmatigheidswinst wor-
den behaald. De werkgroep is voorzichtig gebleven en heeft hiervoor hooguit 1 miljard 
euro ingeboekt.
In totaal wordt er tussen 3,1 en 4,4 miljard euro bezuinigd. Vooral de lage en soms de 
middeninkomens zouden worden geraakt door de beperktere aanspraken en de hogere 
eigen bijdragen. De huidige intramurale cliënten worden hierbij ontzien.

Veiligheid
De bezuiniging van 20% (ongeveer 1 mld. euro) moet zo worden vormgegeven dat het 
huidige niveau van veiligheidszorg behouden blijft. Maatregelen zijn dan mogelijk op 
het terrein van doelmatigheid, profijtbeginsel, versobering van taakuitvoering en over-
dracht van verantwoordelijkheid aan burgers.
Het voorgestelde pakket is heel divers van samenstelling. De doelmatigheid kan worden 
vergroot door opschaling, integratie en het samenvoegen van organisatorisch verschil-
lende eenheden (besparing: ongeveer 450 mln. euro). Onder meer komt er dan een 
nationale politie met daarbinnen tien territoriale onderdelen in plaats van de huidige 
25 regio’s.
Als prijsmaatregelen worden genoemd verhoging van griffierechten, verhoging van geld-
boetes en het afnemen van crimineel geld (in totaal 500 mln. euro). Bij de griffierechten 
worden mensen met lage inkomens ontzien.
Als pakketmaatregelen kunnen worden gezien het legaliseren van softdrugs en vermin-
dering van politie-inzet bij evenementen. Ook wordt gedacht aan minder overheids-
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optreden of het vragen van een vergoeding daarvoor, indien burgers en bedrijven geen 
preventieve maatregelen hebben getroffen. Dit is relevant bij bijvoorbeeld inbraak. De 
totale besparing door pakketmaatregelen wordt geschat op 300 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Kinderen
Er zijn elf kindregelingen met een totale omvang van 9,1 miljard euro. Met sommige rege-
lingen wil men de arbeidsparticipatie bevorderen, met een ander deel de inkomens 
ondersteunen. De werkgroep Kindregelingen merkt op dat deze doelen soms tegen-
strijdig zijn. Daarnaast wil de werkgroep ook de ontwikkeling van kinderen stimuleren, 
liefst met eenvoudiger regelingen. Omdat de effectiviteit van de regelingen niet altijd 
bekend is, worden varianten vanuit verschillende maatschappijvisies naast elkaar gezet. 
Ze besparen alle 20% op de kosten.
In de eerste variant is vereenvoudiging het hoofddoel. Een aantal regelingen verdwijnt, 
de doelstellingen blijven globaal hetzelfde en er wordt 20% bespaard. Er zijn lichte 
gedragseffecten doordat de kinderopvangtoeslag daalt. De inkomenseffecten liggen 
veelal tussen −5% en 0%.
De tweede variant bespaart evenveel, maar wil de regelingen beter bij de levensfase van 
kinderen laten aansluiten. Tot de leeftijd van 0,5 jaar worden de regelingen verruimd, 
tussen 0,5 en 4 jaar worden ze iets beperkt (eigen keuze van de ouders) en boven 4 jaar 
juist weer iets uitgebreid. Alleenstaande ouders en partners gaan dan wat minder wer-
ken.
De volgende twee voorstellen verschuiven het accent meer naar inkomensondersteuning 
of juist meer naar arbeidsparticipatie. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de werkgelegen-
heid en treden er soms grote inkomenseffecten op.
Het laatste voorstel betreft de Nieuwe School. Belangrijkste element is een aanbod van 
gratis opvang voor 4-12-jarigen op schooldagen tussen 8 en 18 uur. Veel andere regelin-
gen vervallen. De arbeidsparticipatie zal dan iets dalen. Veel huishoudens met kinderen 
tussen 4 en 12 jaar oud ervaren een negatief inkomenseffect, omdat ze geen opvang 
gebruiken maar wel veel inkomensregelingen zien wegvallen.

Asielopvang
De werkgroep Asiel, immigratie en integratie heeft, zonder zelf een standpunt in te nemen, 
vijf varianten samengesteld om te besparen op het terrein van asiel, immigratie en inte-
gratie. De drie kleinste varianten leveren hooguit 70 miljoen euro op in 2015 en gaan uit 
van selectievere toelating en een verkorting van de doorlooptijd, of van besparingen op 
de opvang, of van productiviteitsverbeteringen in de organisatie.
De grootste variant bespaart maximaal 390 miljoen euro in 2015 (26% van de grondslag) 
via een herijking van verantwoordelijkheden. De migrant of diens werkgever krijgt 
daarbij een hogere bijdrage opgelegd of minder hulp aangeboden. Dit gebeurt vanuit het 
profijtbeginsel: wie voordeel heeft, moet betalen. Er wordt wel opgemerkt dat gedrags-
effecten mogelijk zijn. Immers, wanneer inburgering niet langer verplicht is, zullen niet 
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alle migranten hier zelf voor kiezen. Ook kunnen praktische problemen optreden bij 
nieuwe verplichtingen voor werkgevers.
De op een na grootste variant bezuinigt hooguit 240 miljoen euro in 2015 door een 
herziening van het inburgeringsbeleid. In de strengste variant vallen alleen inburge-
ringsplichtigen nog onder de inburgeringsregeling. Andere inburgeringsbehoeftigen 
zoals werkzoekenden en re-integratieplichtigen komen dan niet meer in aanmerking. 
Bovendien wordt de cursus beperkt tot taal. Dit kan tot achterstanden bij integratie op 
de arbeidsmarkt en in de samenleving leiden. Lichtere varianten richten zich op iets 
bredere groepen of laten gemeenten voortaan bepalen aan wie ze inburgeringsfacilitei-
ten aanbieden.

(Openbaar) vervoer
De werkgroep Mobiliteit en water heeft drie varianten ontwikkeld, die elk 20% (1,725 mld. 
euro) van de grondslag besparen in 2015. De maatregelen voor het vrachtverkeer worden 
hier niet behandeld.
Prijsbeleid (profijtbeginsel) kan een goed middel zijn om in economisch mindere 
tijden de bereikbaarheid op peil te houden. De werkgroep wil hiervoor geen satelliet-
systeem gebruiken (duur en riskant), maar congestieheffingen op bepaalde locaties. De 
opbrengsten worden ingezet om de kosten van het systeem te betalen, het meerdere 
wordt gebruikt voor verlaging van autobelastingen. De gebruikersvergoeding voor het 
spoor wordt verhoogd, waardoor treinkaartjes ongeveer 10% duurder zullen worden. 
Ook wordt voorgesteld om treinreizen in de spits met tariefmaatregelen minder aantrek-
kelijk te maken. Door de afname van de mobiliteit kan er worden bespaard op een aantal 
aanlegprojecten (ook bij het spoor). Al met al wordt zo ruim 800 miljoen euro bespaard, 
maar er is nog eens een ongeveer even grote bezuiniging nodig op aanlegprojecten om 
de beoogde 20% te behalen.
In de tweede variant wordt het vervoer ook beprijsd (incl. het openbaar vervoer), maar 
bij (het schrappen van) aanlegprojecten krijgen leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 
milieu meer aandacht.
De laatste variant verlaat het prijsbeleid als strategie, omdat het weerstanden en soms 
ongewenste verdelingseffecten op kan roepen. Er wordt vooral geschrapt in de geplande 
aanlegprojecten.

Openbaar bestuur
Het openbaar bestuur kent een aantal bestuurslagen en niet alle taken, bevoegdheden 
en financiële middelen zijn even duidelijk toegedeeld. Volgens de werkgroep Openbaar 
bestuur kunnen de doelmatigheid en de doeltreffendheid verbeteren, door taken steeds 
op een zo laag mogelijk niveau te leggen. Een taak verschuift dan alleen naar een hoger 
niveau wanneer schaalvoordelen of externe effecten in het geding zijn.
Verder zou beleid meer op vertrouwen en minder op uitgebreide regelgeving en con-
troles moeten worden gebaseerd. Ook zou in de uitvoering minder langs elkaar heen 
gewerkt moeten worden.
Op termijn is de meest vergaande variant die de werkgroep voorstelt de opheffing van 
provincies en waterschappen. Het aantal gemeenten wordt daarbij teruggebracht tot 
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25 à 30. Ze nemen de meeste taken over van het verdwenen middenbestuur. Sommige 
andere taken zullen bij het rijk belanden. Het proces vergt een grondwetswijziging en zal 
meerdere jaren duren. In 2015 wordt 460 miljoen euro besparing verwacht, op termijn 
1,8 miljard euro door schaalvoordelen, minder toezicht, eenvoudiger regelgeving en 
minder dubbele uitvoering van hetzelfde type taken. Deze financiële schaalvoordelen 
worden overigens sterk betwist, omdat deze zich in het verleden bij gemeentelijke herin-
delingen niet hebben voorgedaan (Allers 2010). Een andere variant wil via schaalvergro-
ting tot 5-8 provincies en 100-150 gemeenten in 2015 370 miljoen euro en op termijn 1,45 
miljard euro besparen. De argumenten zijn vergelijkbaar met die van de eerste variant.
Een voorstel dat veel sneller geld oplevert, is een forse verlaging van het Gemeente-
fonds met 1,7 miljard euro in 2015. De motivering hiervoor is dat gemeenten meer eigen 
inkomsten hebben dan in de systematiek van het fonds is aangenomen. Ook wordt erop 
gewezen dat gemeenten kunnen besparen via arbeidsproductiviteitsstijging en samen-
werkingsverbanden en een herbezinning op de kerntaken.
Daarnaast wordt een besparing op het Provinciefonds voorgesteld van 280 miljoen euro 
in 2015 en later, boven op de 300 miljoen euro aan bezuinigingen vanaf 2011 waartoe al 
eerder is besloten. Provincies geven meer uit dan volgens rijksnormen nodig is. Ook kan 
er doelmatiger worden gewerkt.
Bij de besparingsvarianten moet worden gelet op verschillen tussen overheden onder-
ling (bv. in hun financiële mogelijkheden) en op samenloop met andere geplande bezui-
nigingen om te veel cumulatie te voorkomen.
De varianten die uitgaan van een verlaging van het Gemeente- en Provinciefonds leveren 
samen 2 miljard euro op in 2015. De Groot (2010) merkt op dat dit veel minder is dan de 
(niet in euro’s aangereikte maar door hem berekende) 20%-besparingsvariant die voor 
alle werkgroepen geldt. Het zou namelijk gaan om 5,6 miljard euro. Ook zet hij vraag-
tekens bij de onderbouwing van de besparingen.
Productiviteitsstijgingen en betere prestaties van de rijksoverheid in haar dienstverle-
ning aan burgers en bedrijven zijn volgens de werkgroep Bedrijfsvoering in combinatie 
mogelijk. De meest vergaande variant behaalt een bezuiniging van 1 miljard euro in 
2015 en levert structureel 2 miljard euro op. Samenwerking tussen rijksorganisaties met 
vergelijkbare doelgroepen en processen biedt naar het inzicht van de werkgroep grote 
mogelijkheden tot betere dienstverlening en een doelmatiger werkwijze. Clusters van 
deze organisaties onder eenduidige politiek-bestuurlijke aansturing zouden de samen-
werking vorm kunnen geven. Met de clusters uitkeren aan burgers, incassodiensten, 
subsidies aan bedrijven, vastgoed, toezicht niet-financiële markten en toezicht milieu en 
veiligheid private sector zou al 9% te besparen zijn en met andere clusters nog eens 6%. 
Sturen op interne ondersteuning (bv. inkoop en huisvesting) en samenwerking op dat 
terrein levert ook besparingen op.
Twee andere varianten beperken zich tot delen hiervan: alleen sturing en samenwerking 
op ondersteuning levert 500 miljoen euro in 2015; alleen samenwerking in ondersteu-
ning komt uit op 190 miljoen euro in 2015.
Volgens De Groot (2010) zou 20% van de grondslag (die net als bij deelthema Open-
baar bestuur niet expliciet was aangegeven) overigens veel meer bedragen, namelijk 
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2,8  miljard euro. En de hoogte van besparing door de clustering van rijksdiensten is niet 
onafhankelijk getoetst.

Wonen
De werkgroep Wonen stelt bezuinigingen op de woningmarkt voor vanuit het perspectief 
dat een substantieel deel van de huidige regelingen niet optimaal functioneert. Zowel 
de huurregulering als de huurtoeslag maken huren in bepaalde situaties goedkoper dan 
maatschappelijk gezien vaak wenselijk is. Bij woningbouwcorporaties is niet duidelijk of 
zij het maatschappelijk maximale uit hun vermogen halen. Het fiscale stelsel stimuleert 
het lenen voor de eigen woning meer dan velen nodig vinden. Om optimaal te profiteren 
zijn hypotheekconstructies ontwikkeld. Bovendien komen de prijzen door deze regeling 
hoger te liggen zodat het bedoelde stimulerende effect minder aanwezig is. Verder vormt 
de overdrachtsbelasting een rem op verhuizen.
De werkgroep doet vijf voorstellen, die alle minimaal 20% (2,5 mld. euro in 2015) bespa-
ren. Er wordt een welvaartswinst tussen 3 en 8 miljard euro verwacht. Steeds wordt een 
geleidelijke invoering nagestreefd. In alle varianten wordt de hypotheekrenteaftrek 
anders ingericht, zodat kopers worden geprikkeld meer af te lossen en eenvoudiger 
hypotheken te nemen. De overdrachtsbelasting (bij aankoop van de woning) wordt 
omgevormd tot een bezitsbelasting. Hierdoor zal de doorstroming op de woningmarkt 
verbeteren.
Het afnemen van verworven voordelen gebeurt echter niet pijnloos. In alle varianten 
zullen huurders in gebieden met een gespannen woningmarkt meer moeten gaan beta-
len, vooral degenen met de hogere inkomens. Als zij hierdoor verhuizen, resulteert dit 
voor anderen wel in een betere doorstroming. Verder zullen de huizenprijzen dalen 
met 8% tot 13%. Dit zal voor huiseigenaren met een hoge hypotheekschuld de door-
stromingsmogelijkheden (tijdelijk) juist verminderen.
De varianten lopen uiteen in omvang en vormgeving van de maatregelen. De meest een-
voudige is behoudend, met aanpassingen binnen de huidige structuur en een opbrengst 
van 2,9 miljard euro in 2015. Wanneer verdergaande ingrediënten worden gecombineerd 
(huurregulering op basis van de woz-waarde, en de eigen woning net als het overige 
vermogen naar box 3), dan kan de opbrengst afhankelijk van de fasering oplopen tot 
5,6 miljard euro in 2015. Een alternatief voor deze variant is het volledig defiscaliseren 
van de eigen woning. Dan is er geen aftrekmogelijkheid voor hypotheekrente meer, 
maar ook geen bijtelling van de huurwaarde bij het inkomen. De verwachte tussen-
opbrengst bij een geleidelijke invoering bedraagt 3,7 miljard euro in 2015. Wanneer de 
maatregelen geheel zijn doorgevoerd, lopen de besparingen uiteen van 6,5 tot 11 of zelfs 
12,5 miljard euro.

Uitvoering sociale zekerheid
Het rapport Op afstand van de arbeidsmarkt gaat over de uitkeringsregelingen Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Wet werk en bijstand (w w b), 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) en Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (w i a). Daarnaast zijn de Wet sociale werkvoorziening (ws w) en de bij-
behorende uitvoeringskosten en re-integratiemiddelen in de heroverweging betrokken. 
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We bespreken alleen de voorstellen die met dienstverlening samenhangen: het aantal 
uitkeringsontvangers en de organisatie van de uitvoering.
In de beide voorstellen wordt 500 miljoen euro gekort op de re-integratiekosten in 2015. 
Een selectievere inzet van re-integratie-instrumenten is het doel. Men verwacht dat 
een aantal mensen door vermindering van de ondersteuning in een uitkeringssituatie 
terecht zal komen. De uiteindelijke nettobesparing wordt op 250 miljoen euro geschat.
Ook zal door een andere interpretatie van de overdraagbaarheid van de heffingskorting 
de hoogte van uitkeringen op termijn met 14% dalen. Hierdoor zouden 13.500 mensen 
aan de slag gaan.
Over eventuele veranderingen in de uitvoeringskosten wordt geen expliciete informatie 
gegeven. Er zal waarschijnlijk effectiever en efficiënter gewerkt gaan worden. Er wordt in 
een eerste variant voorgesteld om Wajong, ws w en w w b tot één gemeentelijke regeling 
om te vormen. De bijbehorende verlaging van het uitkeringsniveau en de prikkels voor 
gemeenten zouden leiden tot 35.000 minder uitkeringsgerechtigden.
In de ws w wordt in een andere variant de subsidie per plek verlaagd. Nieuwe instroom 
wordt niet meer toegelaten, mensen worden voortaan met behulp van loondispensatie 
aan het werk geholpen. Dit bespaart 600 miljoen euro in 2015 en leidt tot een structurele 
besparing van 950 miljoen euro per jaar. Ook een beperking van de Wajong leidt in deze 
variant tot minder gebruik.
Overigens wordt ook geopperd het minimumloon (en het bijstandsniveau) te verlagen 
met 10%. Voor werkgevers kan het dan interessanter worden om laaggekwalificeerd per-
soneel aan te nemen. Naast een besparing op de uitgaven aan de (gekoppelde) bijstand 
en de Wajong wordt verwacht dat het aantal werklozen met 10.000 zal afnemen.

De werkgroep Werkloosheid stelt vast dat de Nederlandse arbeidsmarkt overwegend goed 
functioneert, afgezien van de huidige (tijdelijke) werkloosheid. Wel zitten oudere werk-
nemers vaak gevangen in hun baan, komen langdurig werklozen moeilijk aan werk, 
functioneert het ontslagstelsel niet bevredigend en beperken rechtsposities van mensen 
met een vast contract de mogelijkheden tot een flexibele inzet van personeel.
We bespreken ook hier alleen de onderdelen die met dienstverlening samenhangen: het 
aantal uitkeringsontvangers en de organisatie van de uitvoering.
De basisvariant is gericht op de arbeidsmarktfunctie. De duur van uitkeringen wordt 
verkort en het niveau in sommige gevallen verlaagd. Ontslagvergoedingen worden 
gemaximeerd. De werkloosheid zal met 60.000 personen dalen. Tegenover besparingen 
op uitvoeringskosten en re-integratie (90 mln. euro) staan nieuwe scholingsregelingen 
(150 mln. euro).
De andere drie varianten voegen aan de basisvariant een aanzienlijke aanpassing van 
het ontslagstelsel toe. De werkloosheid daalt met 65.000 tot 105.000 personen. De 
maatregelen zijn zodanig vormgegeven dat werkgevers er belang bij krijgen om werk-
loosheid te voorkomen. Op uitvoeringskosten en re-integratie wordt 60 à 120 miljoen 
euro bespaard, maar ook hier is met de nieuwe scholingsregelingen 150 miljoen euro 
gemoeid.
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Uitvoering heffingen en toeslagen
De werkgroep Uitvoering belasting‑ en premieheffing stelt vast dat de uitvoeringskosten op 
dit moment 2 miljard euro bedragen. Toezicht en invorderingen kosten het meest. De 
fiscale regels zijn complex, doordat onderdelen van de belastingen worden gebruikt 
om de koopkracht van specifieke groepen (bv. gezinnen met kinderen) te regelen of om 
bepaald gedrag (bv. giften aan goede doelen) uit te lokken.
De tien maatregelen die de werkgroep voorstelt, betreffen vereenvoudigingen of doel-
matiger vormen van gegevensverzameling.
−	 Ongeveer 180 miljoen euro kan worden bespaard door alle aftrekposten en bijna alle 

heffingskortingen te schrappen. In box 1 resteert dan de algemene heffingskorting 
en een uniform tarief van 32,5% voor alle belastingplichtigen (de vlaktaks). Vooral 
ouderen ondervinden nadeel van deze maatregel en ook anderen ondergaan sterk 
uiteenlopende inkomenseffecten. Ook is de overheid dan een aantal instrumenten 
voor inkomensbeleid kwijt.

−	 Een alternatief voor deze besparingsvariant is het schrappen van de meest 
bewerkelijke aftrekposten. Dit bespaart 110 miljoen euro. De tarieven in box 1 
kunnen dan 0,45 procentpunt lager liggen. Voor de posten die blijven (o.m. de eigen 
woning) wordt een vorm gekozen die het mogelijk maakt om gegevens van derden te 
gebruiken, zodat de inkomensheffing vrijwel geheel vooraf kan worden ingevuld.

−	 Er kan 133 miljoen euro worden bespaard op het toezicht door bij de winstbepaling 
van bedrijven uit te gaan van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Het 
commerciële winstbegrip wijkt wel wat af van het fiscale. Aan de andere kant wordt 
veel dubbelwerk voorkomen. Er blijft wel steekproefsgewijze controle nodig.

−	 Verder kan structureel 75 miljoen euro minder worden uitgegeven door een 
(budgetneutrale) vereenvoudiging van de ondernemersfaciliteiten. Dit zal wel tot 
inkomenseffecten leiden.

−	 Kleinere aanpassingen (hooguit 40 mln. euro) betreffen vooral het terugdringen van 
papieren aangiftes en vereenvoudiging van de invordering en van de loonheffing.

De Belastingdienst/Toeslagen voert vier toeslagen uit: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, 
de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Binnen de bestaande toeslagen-
systematiek lukt het niet om ten minste 20% te bezuinigen.6 De uitvoeringskosten gaan 
gelijk op met de complexiteit (en de nagestreefde rechtvaardigheid) van de regelingen. 
Bezuinigen betekent dus ofwel vereenvoudigen, ofwel verlagen van toeslagen.

De werkgroep Toeslagen ziet een mogelijkheid om de vier regelingen samen te voegen tot 
een sterk vereenvoudigde nieuwe regeling voor inkomensondersteuning. Deze heeft dan 
het inkomen en kenmerken zoals het aantal kinderen, wel of geen huurwoning, wel of 
geen zorgverzekering en wel of geen arbeid als grondslagen. Met deze vereenvoudigde 
regeling valt in 2015 70 miljoen euro te besparen op de uitvoering. Dit geeft substantiële 
inkomenseffecten.
Een andere route is het geheel afschaffen van de toeslagen (behalve de huurtoeslag) 
en het zo veel mogelijk overhevelen van de uitgaven naar andere bestaande regelingen 
(bv. belastingtarieven en heffingskortingen). In 2015 bespaart dit 90 miljoen euro op de 
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uitvoeringskosten. Inkomenseffecten zijn aanwezig, maar minder fors dan in de vorige 
variant.
Tot slot is geprobeerd niet op de uitvoeringskosten maar op de programmakosten te 
besparen door de vermogenstoets van de huurtoeslagregeling voortaan op alle toe-
slagen toe te passen. Dit levert uiteraard meer werk op, maar het bespaart 1,1 miljard 
euro op de programmakosten. Uiteraard zijn de inkomenseffecten fors, doordat nu 
niet alleen het inkomen maar ook het vermogen wordt aangesproken. De gevolgen zijn 
vooral groot voor ontvangers van kinderopvangtoeslag. Een deel van hen zou kunnen 
besluiten minder te gaan werken.

Noten
1 Hierbij is door het cpb rekening gehouden met een toename van het eigen risico in de zorgverzeke-

ring tot 775 euro per persoon. Dit wordt overigens door alle partijen afgewezen.

2 Het gaat hierbij om het totale pakket aan onderwijsmaatregelen in de programma’s. Een maatregel 

is kansrijk als de verwachte (maatschappelijke) opbrengsten hoger zijn dan de kosten.

3 Enkele rapporten bevatten geen of nauwelijks maatregelen die de publieke voorziening van diensten 

direct raken. Dit zijn Leefomgeving en natuur (nr. 2), Innovatie en toegepast onderzoek (nr. 8), Inter-

nationale samenwerking (nr. 13) en Internationale veiligheid (nr. 20). Deze rapporten blijven in dit 

overzicht buiten beschouwing.

4 Deze vervijfvoudiging van het eigen risico is overigens door geen enkele politieke partij gewenst.

5 Op de huidige pgb’s wordt al een korting toegepast (25% in de aw bz en 15% in de Wmo), maar die 

heeft betrekking op besparingen op de overhead, niet op de kosten van zorg zelf.

6 Wel is het mogelijk om ongeveer 100 miljoen euro te besparen binnen de systematiek, met de aanbe-

velingen van een ibo -rapport over Toeslagen.
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6 Publieke opinie over publieke voorzieningen

Paul Dekker en Josje den Ridder

Informatie over de mening van burgers over de publieke dienstverlening is om ver-
schillende redenen van belang. Ze geeft inzicht in de waardering voor voorzieningen, 
in het belang dat eraan wordt toegekend in vergelijking met andere maatschappelijke 
en politieke kwesties, en in het maatschappelijk klimaat waarin de overheid opereert. 
Losse opiniecijfers zeggen zelden iets. Ze worden pas informatief door vergelijking van 
onderwerpen, in de tijd, met andere landen, tussen groepen in de samenleving. Op 
basis van enquêtedata van het Continu onderzoek burgerperspectieven (cob), Culturele 
Veranderingen in Nederland (c v), de Eurobarometer (eb) en het European Social Survey 
(ess) kijken we achtereenvolgens naar tevredenheid met het eigen leven en houdingen 
tegenover de politiek, tevredenheid met de overheid en het overheidsbeleid, aandachts-
punten voor een nieuw kabinet, opvattingen over de bezuinigingen, en verschillen die er 
op deze terreinen zijn tussen groepen burgers.

6.1 Levensgeluk en politiek vertrouwen

Er is al vaak opgemerkt dat Nederlanders gelukkig zijn met het eigen leven, maar 
ontevreden over de samenleving en de politiek, of iets genuanceerder: ongerust en 
ambivalent over de samenleving en negatief over de politiek (Dekker et al. 2009). Enkele 
jaren geleden vielen Nederlanders in Europees onderzoek ook op door de combinatie 
van grote persoonlijke tevredenheid en tamelijk grote maatschappelijke bezorgdheid. 
Dat blijkt nu echter niet meer het geval te zijn: afgaande op Eurobarometergegevens 
van eind 2008 en eind 2009 is de tevredenheid met het eigen leven nog altijd heel groot 
(alleen Denemarken scoort hoger), maar steekt die in ons land niet meer schril af tegen 
bezorgdheid over de samenleving (cpb/scp 2010: 12).

Wat is er belangrijk voor de kwaliteit van het leven? Tabel 6.1 geeft hierover enige ge-
gevens uit een Eurobarometer uit 2007. Gezin en gezondheid worden overal het meest 
genoemd als zeer belangrijke zaken in het leven, waarbij Nederland afwijkt van andere 
landen door de voorrang die aan gezondheid wordt gegeven. In ons land en het Verenigd 
Koninkrijk wordt vrije tijd aanzienlijk vaker zeer belangrijk gevonden dan werk; het 
omgekeerde is het geval in Polen, Portugal en Duitsland. Politiek wordt overal het minst 
genoemd, behalve in Zweden, waar godsdienst nog onbelangrijker wordt gevonden.
Bij de tevredenheid over aspecten van het leven scoort de eigen woning overal het hoogst, 
in ons land direct gevolgd door de levensstandaard, het vervoer, de buurt, medische 
voorzieningen en de eigen gezondheid; in andere landen worden deze aspecten soms 
aanzienlijk minder hoog gewaardeerd. Over kinderopvang en scholen in de buurt zijn 
Nederlanders minder tevreden dan de gemiddelde Europeaan, maar over de hele linie 
bevestigen de cijfers weer eens dat we een tevreden volk zijn zolang het om ons eigen leven 
gaat. Dat blijkt ook uit de gelukscijfers onder in de tabel. Met 43% zeer gelukkigen zitten we 
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ver boven het gemiddelde van de oude eu-lidstaten (31%) en zeker van de nieuwe (16%). Op 
individueel niveau is de mate van geluk in de zes landen in tabel 6.1 het meest afhankelijk 
van de mate van tevredenheid met de levensstandaard en met de gezondheid. In enkele 
landen heeft de buurt, de woning of het werk ook nog enig effect, maar nergens is de tevre-
denheid met de in de tabel opgenomen voorzieningen (scholen, kinderopvang, medische 
zorg, winkels, (openbaar) vervoer, vrijetijdsvoorzieningen) van enige invloed op het geluk.

Tabel 6.1

Aspecten van het dagelijks leven en geluk, bevolking van 15 jaar en ouder, najaar 2007 (in procenten)a

nl uk se de pt pl oude 15 nieuwe 12

zeer belangrijke onderwerpen in het levena 
gezondheid 89 83 85 86 83 85 84 87
gezin 73 91 89 86 86 85 85 87
vrienden en bekenden 65 69 70 59 43 44 60 47
vrije tijd 55 55 57 41 32 35 47 39
werk 35 32 50 54 51 52 48 51
anderen helpen of vrijwilligerswerk 31 26 27 25 25 22 27 24
godsdienst 18 19 9 18 19 45 19 26
politiek 15 10 12 15 6 7 11 6

tevredenheid met aspecten van het levenb

huis of woning 96 93 94 93 89 90 92 84
levensstandaard 94 93 94 84 76 76 87 68
vervoermiddelen om naar het werk of winkels te gaan 93 79 77 79 72 80 80 71
kwaliteit van leven in de buurt 92 88 93 88 81 78 89 76
medische voorzieningen in de regio 92 83 69 85 58 64 78 64
gezondheid 90 88 85 81 79 76 86 75
vrijetijdsvoorzieningen in de regio 80 64 76 68 48 43 65 48
tijd om de dingen te doen die men wil doen 83 76 75 72 74 73 76 69
winkelmogelijkheden in de regio 83 80 64 84 66 81 77 75
scholen in de buurt 67 62 57 66 73 77 72 71
werkgelegenheid in de regio 53 36 34 42 23 22 43 29
mogelijkheden voor kinderopvang in de buurt 42 31 46 61 57 55 56 55

is heel gelukkigc 43 38 38 24 17 18 31 16
is heel of tamelijk gelukkigc 95 92 94 82 86 86 90 75

a Het antwoord ‘zeer belangrijk’ (in plaats van ‘tamelijk belangrijk’, ‘niet erg belangrijk’, ‘helemaal niet 
belangrijk’ en ‘weet niet’) in antwoord op de vraag ‘Wilt u voor elk van de volgende onderwerpen 
aangeven hoe belangrijk ze in uw leven zijn?’ De volgorde is die van afnemend belang in Nederland.

b De antwoorden ‘zeer tevreden’ en ‘redelijk tevreden’ (in plaats van ‘niet erg tevreden’, ‘helemaal 
net tevreden’ en ‘weet niet’) in antwoord op de vraag ‘Kunt u mij voor elk van deze aspecten van 
uw dagelijks leven zeggen of u er zeer tevreden, redelijk tevreden, niet erg tevreden of helemaal 
niet tevreden mee bent?’ De volgorde is die van afnemende tevredenheid in Nederland.

c Antwoorden op de vraag ‘Hoe gelukkig bent u, alles bijeengenomen?’, in plaats van ‘niet zo 
gelukkig’, ‘helemaal niet gelukkig’ en ‘weet niet’.

Bron: Europese Commissie (eb 66.3) gewogen resultaten
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Vanuit Europees perspectief komt Nederland uit figuur 6.1 naar voren als een land met 
een relatief groot politiek vertrouwen. Het vertrouwen in regering en parlement ligt 
hoger dan in de meeste andere Europese landen, hoewel ons land niet meer de top-
positie inneemt die het in diverse onderzoeken voor 2002 innam (Dekker et al. 2006). 
Dalton (2004: 126) heeft in een internationaal vergelijkende studie laten zien dat de ont-
wikkeling van politiek vertrouwen niet samenhangt met economische prestaties: terwijl 
de economische situatie en de eigen omstandigheden verbeterden en dat ook zo werd 
waargenomen door de bevolking, daalde in Westerse landen in de laatste decennia van 
de vorige eeuw het politieke vertrouwen.

Figuur 6.1
Vertrouwen in parlement en regering, bevolking van 15 jaar en ouder in de landen van de Europese 
Unie, 2009 (in procenten)a

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80

FI

SE
DK

GB

IE

NL

BE

LU

DE

AT

IT

GR

FR

ES PT

EE

LV

LT PL

CZ SK

HU

SI

RO

BG

CY

MT

% dat geneigd is de regering te vertrouwen

% dat geneigd is het parlement te vertrouwen

a Vermeld zijn percentages ‘eerder wel vertrouwen’ in plaats van ‘eerder geen vertrouwen’ en ‘weet 
niet’.
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Landcodes: at = Oostenrijk, be = België, bg = Bulgarije, cy = Cyprus, cz = Tsjechië, de = Duitsland, 
dk = Denemarken, ee = Estland, es = Spanje, fi = Finland, fr = Frankrijk, gb = Verenigd Koninkrijk, 
gr = Griekenland, hu = Hongarije, ie = Ierland, it = Italië, lv = Letland, lt = Litouwen, lu = Luxemburg, 
mt = Malta, nl = Nederland, pl = Polen, pt = Portugal, ro = Roemenië, se = Zweden, si = Slovenië en 
sk = Slowakije. 

Bron: Europese Commissie (eb 72.4)

De daling in Nederland trad relatief laat op, maar was vanaf 2002 wel heftig. Sinds 2006 
ligt het politieke vertrouwen, zij het met schommelingen, weer op een internationaal 
respectabel niveau. De hoge mate van vertrouwen kan landenvergelijkend worden 
verklaard uit de omstandigheid dat ons land een gevestigde democratie is met weinig 
corruptie en een zeer proportioneel kiesstelsel (Van der Meer 2009).

Het politiek vertrouwen in Nederland mag in Europees perspectief dan nog wel hoog 
zijn, in figuur 6.2 zien we dat het vertrouwen in regering en parlement in Nederland wel 
steevast lager ligt dan het vertrouwen in andere instituties (uitzondering is het bedrijfs-
leven in de eerste helft van 2009).

Figuur 6.2
‘Voldoende’ vertrouwen in zeven instituties, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)a
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a Aandeel mensen dat een cijfer geeft tussen 6 en 10 op een schaal van 1 (geen enkel vertrouwen) 
tot 10 (alle vertrouwen) in antwoord op de vraag ‘Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de 
volgende instellingen in Nederland?’

Bron: scp (cob 2008/1 - 2010/2)

Het politieke vertrouwen vertoonde eind 2008 een sterke stijging, waarschijnlijk door 
ongerustheid over de financieel-economische crisis en het als krachtdadig ervaren 
overheidsoptreden van het kabinet bij de banken vanwege de kredietcrisis. In de loop 
van 2009 zet een gestage daling in, die in het tweede kwartaal van 2010 in een versnel-
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ling raakt door waarschijnlijk de kabinetscrisis en het gedoe daaromheen. Ook het 
vertrouwen in de rechtspraak daalt sinds het derde kwartaal van 2009 (mogelijk door be-
richtgeving over rechterlijke dwalingen). De ‘grote ondernemingen’ vertonen de meeste 
veranderingen, waarschijnlijk doordat de cijfers erg worden bepaald door (negatieve) 
berichtgeving over afzonderlijke bedrijfstakken en individuele ondernemingen (‘de 
banken’ begin 2009, dsb eind 2009). In de vertrouwenscijfers voor de vakbonden lijken 
de sporen herkenbaar van weinig succesvol verzet tegen verhoging van de aow-leeftijd 
(vierde kwartaal 2009) en geslaagde acties van schoonmaak- en gemeentepersoneel 
(tweede kwartaal 2010). Het vertrouwen in de media golft op het hoogste niveau. Op de 
betekenis van vertrouwen en wat mensen zoal denken als ze rapportcijfers voor vertrou-
wen geven, gaan we hier niet in. Dat gebeurt regelmatig in de cob-kwartaalberichten 
die het scp over dit onderzoek uitbrengt (en die te vinden zijn op www.scp.nl). Het 
gemeten vertrouwen kan het best worden gezien als een waardering die indicatief is 
voor het krediet dat een institutie bij het grote publiek heeft, c.q. de mate waarin haar 
optreden welwillend zal worden benaderd. Zoals figuur 6.2 laat zien, is vertrouwen geen 
stabiel gegeven. Langere tijdreeksen leren dat nieuwe regeringen (kabinetten, presi-
denten) doorgaans met veel meer vertrouwen beginnen dan waarmee hun voorgangers 
 eindigen.

6.2 Tevredenheid met voorzieningen en beleid

In Nederland geeft 63% van de burgers het onderwijs een voldoende, op een schaal van 
0 tot 10 krijgt het onderwijs gemiddeld een 5,8. De gezondheidszorg krijgt gemiddeld 
een 6.2, 71% van de burgers geeft de zorg een voldoende. In vergelijking met een aantal 
andere Europese landen zit Nederland hiermee in de top. Alleen de Belgen, Finnen en 
Zwitsers geven de zorg vaker een voldoende (figuur 6.3). Op het gebied van onderwijs zijn 
burgers in zes landen meer tevreden dan in Nederland.

Uit cijfers van de recente Eurobarometer (72.4) blijkt dat 91% van de Nederlanders de 
kwaliteit van de zorg in Nederland als goed beoordeelt. Hiermee staat Nederland op de 
vierde plaats in de Europese ranglijst, de Belgen zijn het vaakst tevreden (97%) en het 
Europees gemiddelde ligt op 70%. 48% van de Nederlanders vindt dat de kwaliteit van de 
gezondheidszorg in Nederland beter is dan in andere eu-landen, 40% denkt dat de kwali-
teit hetzelfde is en slechts 8% denkt dat de zorg in Nederland slechter is dan elders.

Sinds 1996 vragen we in het scp-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland 
naar de tevredenheid met het beleid op allerlei terreinen. Over dat beleid zullen de 
meeste ondervraagden zelden hebben nagedacht en ook niet goed zijn geïnformeerd. 
Aannemelijk is dat ze vooral uitspraken doen over de veronderstelde situatie van het 
object van beleid – het onderwijs, de zorg, enzovoort – en de mate waarin zij de over-
heid daarvoor verantwoordelijk achten. Interessant zijn ook hier weer niet de cijfers op 
zich, maar de verhoudingen tussen de beleidssectoren en de ontwikkelingen in de tijd. 
Tabel 6.2 laat de percentages mensen zien die een voldoende geven en voor begin 2009 
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zijn bovendien de gemiddelde rapportcijfers vermeld (die de volgorde van de sectoren in 
de tabel bepalen).

Figuur 6.3
Tevredenheid met onderwijs en zorg in Europese landen, bevolking van 18 jaar en ouder, 2008  
(in procenten)a
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a Aandeel mensen dat zorg en onderwijs een voldoende geeft in antwoord op de vraag ‘Wilt u nu 
via deze kaart zeggen wat u in het algemeen vindt van de huidige staat van het onderwijs/de 
gezondheidszorg in [land]?’

Landcodes: be = België, bg = Bulgarije, ch = Zwitserland, c y = Cyprus, c z = Tsjechië, de = Duitsland, 
dk = Denemarken, ee = Estland, es = Spanje, fi  = Finland, fr = Frankrijk, gb = Verenigd Koninkrijk, 
gr = Griekenland,  hr = Kroatië, hu = Hongarije, il = Israël, lv = Letland, nl = Nederland, 
no = Noorwegen, pl = Polen, p t = Portugal, ro = Roemenië, ru = Rusland, se = Zweden, 
si = Slovenië, sk = Slowakije, tr = Turkije en ua = Oekraïne.

Bron: nwo/scp (ess’08/4e ronde)
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Tabel 6.2

Tevredenheid met beleid op diverse terreinen, bevolking van 16 jaar en ouder, 1996-2009 (in 

 procenten)a

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2009b

vrije tijd 79 80 78 72 64 72 82 81 6,3
algemeen vormend onderwijs 79 73 67 61 65 67 76 78 6,3
cultuur 77 78 72 69 62 69 81 77 6,2
sociale zekerheid 60 71 75 66 47 61 76 77 6,2
beroepsonderwijs 80 76 72 64 67 70 79 76 6,2
milieu 69 68 71 59 59 66 77 76 6,2
ordehandhaving 58 47 51 39 57 68 74 75 6,2
kinderopvang • • 64 63 57 65 72 75 6,2
werkgelegenheid 64 84 88 69 47 72 82 74 6,1
leefbaarheid steden 63 59 60 48 55 62 73 71 6,0
autobezit en autogebruik • • • • • 60 64 68 5,9
kosten levensonderhoud 65 74 65 42 39 46 64 67 5,8
opvang buitenlanders 71 56 65 51 55 55 68 67 5,9
openbaar vervoer • • • • • 51 58 63 5,8
zorg 58 44 32 43 41 45 51 58 5,7

a Aandeel mensen dat het beleid een beoordeling geeft tussen 6 en 10.
b In deze kolom staat het gemiddelde rapportcijfer in 2009 vermeld.
• Gegevens ontbreken.

Bron: scp (c v ’96-’09)

In de meeste metingen krijgt het overgrote deel van terreinen een voldoende. Meestal 
gaat het dan trouwens om een 6; hoogstens 10% van de mensen geeft een 8 of hoger. 
Nederlanders zijn dus niet dik tevreden met het gevoerde beleid, de meeste beleids-
terreinen krijgen wel een krappe voldoende. Dat zien we ook bij de gemiddelde cijfers 
in 2009. Het minst tevreden zijn burgers met het zorgbeleid: in 2009 geeft men daar een 
gemiddeld cijfer van 5,7 voor en is 58% van de burgers voldoende tevreden. Dit cijfer is 
wel gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Ook het beleid met betrekking tot open-
baar vervoer, de opvang van buitenlanders, de kosten van het levensonderhoud en het 
autobezit krijgt gemiddeld een onvoldoende.

In de hiervoor aangehaalde Eurobarometeronderzoeken blijkt een veel grotere tevre-
denheid met de gezondheidszorg dan in de Culturele Veranderingen. Waarschijnlijk 
heeft dat te maken met verschillen in de vraagformulering: mensen zijn tevreden met 
de huidige staat van de gezondheidszorg en met de kwaliteit van de zorg, maar ze zijn 
minder tevreden met het overheidsbeleid op dit gebied. Zoals we verderop zullen zien is 
de gezondheidszorg één van de thema’s die Nederlanders graag op de agenda van de 
regering zouden willen zien en maken ze zich zorgen over de stijgende zorgkosten en de 
aanstaande bezuinigingen op de zorg.
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Uit de cijfers over de tevredenheid met beleid moet niet worden afgeleid dat burgers 
dolenthousiast zijn over het gevoerde beleid; de cijfers nuanceren wel het verhaal dat 
burgers diep ontevreden zijn. Dat ze dit wel kunnen zijn, zien we aan de cijfers in 2002 
en 2004, toen de tevredenheid met het gevoerde beleid aanmerkelijk lager was. In figuur 
6.4 is deze trend duidelijk te zien. De tevredenheid met de regering, de stelling dat de 
overheid goed functioneert en de gemiddelde tevredenheid met twaalf beleidsterreinen 
uit tabel 6.2 verlopen via dezelfde trend. Eind jaren negentig was de tevredenheid met de 
regering erg hoog en in 2002 daalt de tevredenheid scherp. Na 2004 stijgt de waardering 
voor de overheid weer. In 2009 geeft een meerderheid van de mensen de overheid een 
gemiddelde voldoende op twaalf beleidsterreinen (73%); het merendeel is tevreden met 
de regering (74%) en vindt dat de overheid goed functioneert (63%). Iets meer dan 60% 
van de mensen vindt dat de overheid over meer geld moet kunnen beschikken om al-
lerlei openbare voorzieningen mogelijk te maken. Dit percentage is sinds 1996 tamelijk 
stabiel, met een klein hoogtepunt tijdens het tweede kabinet-Balkenende in 2006. De 
stelling dat ‘de regering voldoende doet om de welvaart voor mensen zoals u te vergro-
ten’ kan op minder instemming rekenen. De laatste jaren is de instemming met deze 
stelling wel sterk gestegen en in 2009 is de helft van de mensen het ermee eens.

Figuur 6.4
Tevredenheid met regering en overheid op twaalf beleidsterreinen,a, b bevolking van 18 jaar en ouder, 
1996-2009 (in procenten)
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a Voor de twaalf onderzochte beleidsterreinen, zie tabel 6.2 (terreinen waarvoor alle jaren gegevens 
beschikbaar zijn).

b De tevredenheid is weergegeven aan de hand van de volgende indicatoren:
−	 gemiddeld aandeel dat het beleid op de twaalf onderzochte beleidsterreinen als voldoende 

beoordeelt;
−	 aandeel dat vindt dat de overheid over meer geld moet kunnen beschikken om allerlei openbare 

voorzieningen te betalen;
−	 aandeel dat (zeer) tevreden is met de regering;
−	 aandeel dat het (zeer) eens is met de stelling dat de Nederlandse overheid goed functioneert;
−	 aandeel dat vindt dat de regering voldoende doet om de welvaart te vergroten.

Bron: scp (c v ’96-’09)
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In de Eurobarometer (72.4) is voor een aantal beleidsterreinen gevraagd of mensen vin-
den dat de eigen regering erover moet beslissen of dat er samen met de eu over moet 
worden besloten. Een meerderheid van de burgers vindt dat de nationale regering samen 
met de eu zou moeten optrekken op terreinen als terrorisme (88%), milieu (78%), defen-
sie (61%) en immigratie (61%). Op een aantal andere gebieden vinden Nederlanders juist 
dat de nationale regering zelf beslissingen moet nemen: pensioenen (86%), belastingen 
(74%), onderwijs (72%) en werkloosheid (63%). Naar gezondheidszorg is niet gevraagd, 
maar vermoedelijk is de conclusie gerechtvaardigd dat Nederlanders op het gebied van 
de publieke sector vooral willen dat de nationale regering zeggenschap heeft en houdt.
In de Eurobarometer (72.4) is ook gevraagd of mensen het eens of oneens zijn met de 
stelling dat de overheid zich te veel bemoeit met hun leven. 60% van de Nederlanders is 
het hiermee eens, 39% vindt de overheidsbemoeienis niet te groot. Daartegenover staat 
dat 76% van de Nederlanders een positief beeld heeft bij het woord ‘verzorgingsstaat’. 
Burgers steunen het algemene idee van de verzorgingsstaat en het sociale vangnet (dat 
zien we ook in focusgroepen). Maar dat neemt niet weg dat er wel kritiek is. Bijvoorbeeld 
op de manier waarop de verzorgingsstaat wordt betaald, op de mate waarin de overheid 
intervenieert in het persoonlijk leven, en op de kwaliteit van dienstverlening. Ook is 
men niet geheel tevreden met de kosten voor de burger, de bezuinigingen of de richting 
waarin de verzorgingsstaat zich ontwikkelt.

6.3 Problemen, sterke punten, prioriteiten

In het cob informeren we elk kwartaal met een open vraag naar wat burgers de belang-
rijkste problemen en de sterke punten vinden van de Nederlandse samenleving. Daarbij 
gebruiken we ook vragen als ‘waar bent u negatief of boos over’ respectievelijk ‘waar 
bent u blij over of trots op’ om mensen te focussen op wat ze zelf belangrijk vinden en 
niet slechts te laten herhalen wat in de media als grootste problemen en pluspunten 
naar voren komt. De genoemde onderwerpen brengen we vervolgens onder in zestien 
categorieën. Tabel 6.3 biedt hiervan een overzicht voor het eerste en tweede kwartaal 
van 2010. Naast cijfers voor de problemen en sterke punten zijn in de derde kolom cijfers 
toegevoegd over wat men graag hoger op de Haagse politieke agenda zou willen hebben. 
Daar komen we verderop in deze paragraaf op terug, onder het kopje Politieke prioritei-
ten.
De cob-respondenten kunnen maximaal vijf onderwerpen noemen. Wie niets noemt, 
blijft in het onderzoek buiten beschouwing. Aan alle anderen wordt hetzelfde gewicht 
toegekend en dat wordt verdeeld over het aantal onderwerpen dat bij een vraag wordt 
genoemd (als iemand maar één onderwerp noemt, telt dat vijfmaal zo zwaar mee als een 
onderwerp van iemand die er vijf noemt). Zo krijgen we voor elke categorie het aandeel 
in wat men kortheidshalve zou kunnen aanduiden als het maatschappelijk probleem-
besef, de nationale trots en de politieke prioriteiten.
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Tabel 6.3

Opvattingen over de problemen en sterke punten van Nederland en over politieke prioriteiten, bevol-

king van 18 jaar en ouder, eerste en tweede kwartaal 2010 (in procenten)a 

problemenb sterke puntenc politieke prioriteitend

minstens één onderwerp genoemd 87 64 77
wv. 

immigratie en integratie 9 5 10
jeugd en gezin 3 1 3
samenleven, normen en waarden 22 16 7
vrijheden 1 13 0
criminaliteit en veiligheid 13 1 14
inkomen en economie 14 8 14
werkgelegenheid 3 1 4
zorg en vergrijzing 6 11 13
onderwijs, innovatie, kunst en cultuur 2 6 6
sociale stelsel (algemeen) 1 10 3
verkeer en fysieke leefomgeving 4 4 6
natuur en milieu 2 5 5
Nederland in internationaal perspectief 2 3 3
politiek en bestuur 15 5 7
Nederlandse symbolen, vaderlandsliefde 0 4 0
overig 3 7 4

totaal 100 100 100

a Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onderwerpen 
ingedeeld in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een 
onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

b ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos 
over of waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’ De cijfers zijn 
afkomstig uit het cob 2010/2.

c ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de 
Nederlandse samenleving gaat?’ De cijfers zijn afkomstig uit het cob 2010/2.

d ‘Wat zou u hoog op de agenda van de Nederlandse regering willen hebben? Het kan gaan om 
onderwerpen die veel meer aandacht moeten krijgen of heel anders aangepakt moeten worden.’ 
Deze vraag is alleen in het eerste kwartaal van 2010 gesteld.

Bron: scp (cob 2010/1 en 2010/2)

Bij de maatschappelijke problemen en zorgen is in de hele onderzoeksperiode het thema 
‘samenleven, normen en waarden’ dominant. Dit thema is begin 2010 belangrijker dan 
eind 2009. De aandacht voor ‘inkomen en economie’ is ten opzichte van 2009 gedaald, 
maar de grote fluctuaties maken duidelijk dat economie een onderwerp is dat mensen 
weer snel zullen noemen als daar aanleiding voor is. In het begin van de financiële crisis 
zeiden deelnemers in focusgroepen dat een crisis misschien wel goed zou zijn voor het 
besef van mensen waar het leven echt om draait. Men dacht dat de crisis zou kunnen zor-
gen voor meer rust en minder materialisme. Dat geluid horen we nu in de focus groepen 
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niet meer terug. Nu is men eerder bang dat beide thema’s elkaar versterken. Door de 
economische crisis worden verschillen tussen mensen groter en daardoor neemt de 
onderlinge tolerantie af. Andere veelgenoemde problemen zijn politiek en bestuur, 
 criminaliteit en veiligheid, en integratie en immigratie.

Figuur 6.5
Ontwikkelingen in het maatschappelijke probleembesef,a de vijf belangrijkste terreinen in het eerste 
kwartaal van 2010; bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)
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a ‘Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos 
over of waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten 
konden telkens maximaal vijf onderwerpen noemen. Achteraf zijn de onderwerpen ingedeeld 
in zestien categorieën. Elke respondent telt even zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is 
omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde onderwerpen).

Bron: scp (cob 2008/1 - 2010/2)

Hoewel we vaak verschillen zien in de opvattingen van lager- en hogeropgeleiden is het 
niet zo dat deze twee groepen een totaal verschillend probleembesef hebben. De proble-
men uit figuur 6.5 zitten zowel bij de lager- als bij de hogeropgeleiden in de top vijf. De 
rangorde van problemen verschilt wel. Bij beide groepen staat het thema ‘samenleven’ 
op de eerste plaats, lageropgeleiden noemen dit onderwerp echter vaker. Het thema 
‘politiek en bestuur’ wordt door hogeropgeleiden vaker genoemd en komt daarmee 
op de tweede plaats in de rangorde van problemen, terwijl het bij lageropgeleiden een 
vierde plaats inneemt. Lageropgeleiden daarentegen noemen vaker problemen rond 
‘criminaliteit en veiligheid’ dan hogeropgeleiden (13% versus 8%) en zetten dit probleem 
op de derde plaats.
We kunnen een iets langere vergelijking door de tijd maken met behulp van de Euro-
barometer (figuur 6.6). Daarin wordt een lijst problemen voorgelegd en kunnen mensen 
er maximaal twee als belangrijkste aankruisen. Ook de Eurobarometer laat een forse 
stijging zien van het thema economie in 2008 en een stijging van zorgen over werkloos-
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heid en (in iets mindere mate) over pensioenen in 2009. De toenemende zorgen over 
economische thema’s leiden tot relatief minder aandacht voor criminaliteit en gezond-
heidszorg. Dat meer mensen nu prioriteit geven aan economische onderwerpen, bete-
kent niet dat ze zich minder zorgen maken over gezondheidszorg en criminaliteit: deze 
kwesties zien we steevast terugkomen als de aandacht voor economie verslapt. In de 
meeste Europese landen maken mensen zich meer zorgen over de werkloosheid dan om 
de economische situatie in het algemeen. In Nederland is het juist andersom. De aan-
dacht voor de gezondheidszorg valt in veel andere landen wel mee, in België is deze zorg 
bijvoorbeeld nauwelijks aanwezig.

Figuur 6.6
Ontwikkelingen in het maatschappelijke probleembesef,a de vijf belangrijkste problemen eind 2009, 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, 2003-2009 (in procenten)
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a ‘Wat zijn volgens u momenteel de twee belangrijkste zaken die in Nederland spelen?’ (maximaal 
twee antwoorden)

Bron: Europese Commissie (eb 59.1 - 72.4)

Behalve problemen zijn er ook dingen die goed gaan in Nederland (zie figuur 6.7). 
Het thema ‘samenleven, normen en waarden’ komt ook bovenaan bij de punten die 
Nederlanders juist goed vinden gaan. Die lijst werd lange tijd aangevoerd door het 
onderwerp ‘vrijheden’ maar dat wordt op dit moment aanzienlijk minder vaak ge-
noemd. De zorg, het sociale stelsel, en inkomen en economie zijn andere onderwerpen 
waarvan burgers vinden dat het goed gaat. Hoewel het thema ‘samenleven’ zowel bij 
lager- als bij hogeropgeleiden op de eerste plaats staat, wordt het door hogeropgelei-
den vaker genoemd. Lageropgeleiden zijn vaker trots op de gezondheidszorg en op de 
verzorgingsstaat. Het thema ‘inkomen en economie’ wordt juist vaker genoemd door 
hogeropgeleiden.
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Figuur 6.7
Ontwikkelingen in de nationale trots,a de vijf belangrijkste terreinen in het eerste kwartaal van 2010; 
bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)
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a ‘En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om 
de Nederlandse samenleving gaat?’ Respondenten konden telkens maximaal vijf onderwerpen 
noemen. Achteraf zijn de onderwerpen ingedeeld in zestien categorieën. Elke respondent telt even 
zwaar mee (het gewicht van een onderwerp is omgekeerd evenredig aan het aantal genoemde 
onderwerpen).

Bron: scp (cob 2008/1 - 2010/2)

De ontevredenheid met de richting die Nederland opgaat, komt vooral tot uiting in 
vergelijkingen met het verleden en zorgen over de toekomst. Mensen hebben het idee 
dat veel dingen vroeger beter waren (meer respect, meer tijd voor elkaar, meer veilig-
heid en minder overlast op straat) en maken zich zorgen over hoe ons land zich verder 
zal ontwikkelen. Het gaat niet goed en niets of niemand (zeker de politiek niet) kan die 
ontwikkeling keren. Wat gebeurt is onvermijdelijk en bij nadere beschouwing per saldo 
misschien zelfs niet eens verkeerd (meer vrijheid, meer gelijkheid, meer welvaart), maar 
dat inzicht neemt de ontevredenheid niet weg, laat staan het onbehagen.

Politieke prioriteiten
De onderwerpen ‘criminaliteit en veiligheid’, ‘inkomen en economie’, ‘zorg en vergrij-
zing’ en ‘immigratie en integratie’ moeten volgens burgers hoog op de agenda van de 
Nederlandse regering staan (zie ook tabel 6.3). De aandacht voor criminaliteit en veilig-
heid is sinds het begin van 2008 gestegen. Bij het thema zorg valt op dat het door burgers 
niet vaak genoemd wordt als probleem, maar dat zij het wel een belangrijkste prioriteit 
voor de overheid vinden. Tabel 6.4 biedt een overzicht van de meest voorkomende tref-
woorden bij de belangrijkste prioriteiten die veel worden genoemd. Welke onderwerpen 
moet de regering volgens de burgers echt aanpakken?
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Tabel 6.4

Belangrijkste politieke prioriteiten,a bevolking van 18 jaar en ouder, eerste kwartaal 2010 

(in procenten)

terreinen % veel voorkomende trefwoorden

criminaliteit en veiligheid 14 (harde) aanpak van criminaliteit, veiligheid, bestrijding van ge-
weld, zwaarder straffen, strengere rechtspraak, meer blauw op 
straat 

inkomen en economie 14 armoede(bestrijding), belastingen, economie, bonussen- en 
graaicultuur, inkomensverschillen

zorg en vergrijzing 13 (gezond)heidszorg, ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken en 
gehandicapten, zorgkosten, vergrijzing, geen bezuinigingen op 
de zorg

immigratie en integratie 10 immigratie (asielbeleid, minder allochtonen), integratie en 
 in burgering (soms heel concreet: geen dubbel paspoort, geen 
kinderbijslag naar buitenland, burkaverbod), harde aanpak 
 buitenlanders/criminelen het land uitzetten

politiek en bestuur 7 minder regels en bureaucratie, duidelijk/daadkrachtig bestuur 
met langetermijnvisie, luisteren naar burgers, aanpassing demo-
cratie (o.a. referendum)

samenleven, normen en 
 waarden

7 agressie aanpakken (bv. agressie tegen hulpverleners), normen en 
waarden, zorgen voor respect, tolerantie en verdraagzaamheid/
tegengaan verharding, discriminatie

onderwijs, innovatie, kunst & 
cultuur

6 (verbeteren van) het onderwijs

Verkeer en fysieke 
 leefomgeving

6 openbaar vervoer, verkeer en wegen, filebestrijding, kilometer-
heffing, probleemwijken, huisvesting

natuur en milieu 5 milieu/natuur/klimaat, energie, bescherming dieren (beperken 
intensieve veeteelt)

a In volgorde van aflopende prioriteit zijn hier de negen terreinen vermeld die minstens 5% van de 
politieke agenda zouden beslaan als iedereen daar gelijke invloed op heeft.

Bron: scp (cob 2010/1)

Op het terrein van ‘criminaliteit en veiligheid’ gaat het om een hardere aanpak van 
 criminaliteit, het bestrijden van geweld en het vergroten van de veiligheid. Een ander 
veel voorkomend onderwerp is de roep om zwaardere straffen en strengere rechtspraak.
‘Inkomen en economie’ bevat zowel ‘linkse’ als meer ‘rechtse’ thema’s. Mensen noemen 
vaak de bestrijding van armoede en het tegengaan van grote inkomensverschillen. Naar 
aanleiding van de financiële crisis zetten veel burgers de bonussen- en graaicultuur bij 
banken op de agenda. Ook het onderwerp belastingen verdient een plek op de politieke 
agenda, waarbij voornamelijk gedacht lijkt te worden aan belastingverlagingen.
Bij ‘zorg en vergrijzing’ gaat het vaak om algemene termen als gezondheidszorg en oude-
renzorg. Minder frequent genoemd worden de zorg voor chronisch zieken en gehandi-
capten, de vergrijzing, de kosten van de zorg en (onwenselijk geachte) bezuinigingen.
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De prioriteiten die mensen noemen in de sfeer van ‘immigratie en integratie’ zijn ofwel 
algemeen van karakter (‘immigratie’, ‘integratie’) of hebben een negatieve insteek: men 
wil bepaalde zaken verbieden of met strengere regels omgeven. Soms worden er heel 
concrete beleidsvoorstellen genoemd, zoals het verbieden van dubbele paspoorten of 
burka’s, zorgen dat er geen kinderbijslag naar het buitenland gaat of zorgen dat iedereen 
Nederlands spreekt.
De prioriteiten die mensen stellen bij ‘politiek en bestuur’ gelden enerzijds de hoe-
veelheid regelgeving en bureaucratie en hebben anderzijds betrekking op de stijl van 
 politiek bedrijven. Burgers vragen om een duidelijk en daadkrachtig bestuur, dat een 
visie heeft voor de lange termijn en naar burgers luistert. Sommige mensen vragen aan-
dacht voor democratische hervormingen.
Hoewel ‘samenleven’ als een belangrijk maatschappelijk probleem wordt gezien, noemt 
een geringer percentage mensen dit thema als prioriteit voor de politiek. Wanneer dat 
wel gebeurt, vragen burgers aandacht voor de aanpak van agressie, voor normen en 
waarden, en voor respect, tolerantie en het tegengaan van verharding.
De antwoorden die vallen onder ‘onderwijs, innovatie, kunst en cultuur’ vragen bijna 
allemaal aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij ‘verkeer en fysieke leef-
omgeving’ wordt het meest gewezen op het (verbeteren van het) openbaar vervoer en 
de aanpak van de fileproblematiek. Onder de categorie ‘natuur en milieu’ tot slot vragen 
mensen aandacht voor milieu en klimaat, energie en dierenleed.

In het tweede kwartaal van 2010 hebben we burgers gevraagd in hun eigen woorden 
op te schrijven wat zij een nieuw kabinet zouden willen meegeven (zie cob 2010/2). 
Inhoudelijk adviseren burgers vooral aandacht te besteden aan economische thema’s 
zoals crisisbestrijding en inkomensverdeling. Daarnaast vragen mensen aandacht voor 
gezondheidszorg, criminaliteit en veiligheid, en onderwijs. Wat betreft de stijl van een 
kabinet vinden mensen het vooral belangrijk dat een nieuw kabinet stabiel is en deze 
problemen gezamenlijk aanpakt zonder partijpolitieke ruzies uit te vechten.

6.4 Voorkeuren voor collectieve uitgaven en bezuinigingen

In het cob hebben we enkele malen gevraagd of men (veel) minder of (veel) meer zou 
willen uitgeven aan een aantal begrotingsposten. Hoewel daarbij de waarschuwing staat 
dat meer uitgeven op het ene terrein minder geld voor een ander terrein betekent, laat 
tabel 6.5 zien dat de voorkeuren per saldo positief zijn: in totaal willen mensen meer 
geld uitgeven dan nu het geval is. Het onderwijs en de zorg kunnen steevast op meer geld 
rekenen. In het laatste kwartaal van 2009 wilden mensen ook meer geld uittrekken voor 
werkgelegenheid, meer ook dan in de voorgaande kwartalen. Daarnaast willen burgers 
meer investeren veiligheid, armoede, mobiliteit, onderzoek en de bescherming tegen 
water.
Fors minder geld moet er worden uitgegeven aan de internationale missies, kunst en 
cultuur, ontwikkelingssamenwerking en de integratie van minderheden. Ook kan er 
minder geld naar dierenwelzijn en de aanpak van milieuproblemen.
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Tabel 6.5

Relatieve uitgavenwensen voor divers overheidsbeleid,a bevolking van 18 jaar en ouder, 2008-2009 

(gemiddelde waarden)

2008/1-2 2008/3-4 2009/4

gemiddeld gewenste uitgavenverandering bij de onderstaande zestien 
posten +20 +18 +14
afwijkingen daarvan 

bijdragen aan de aanpak van internationale milieuproblemen en 
 klimaatverandering −13 −14 −10
bijdragen aan internationale militaire missies en conflictbeheersing −57 −58 −57
bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen −32 −33 −36
bestrijden van armoede in Nederland +24 +24 +22
vergroten van de werkgelegenheid +19 +21 +33
stimuleren onderzoek en technologie +8 +8 +11
verbeteren van het onderwijs +39 +37 +37
verbeteren mobiliteit (openbaar vervoer en wegen) +26 +26 +17
verbeteren van woonwijken en stadsvernieuwing −3 −5 −3
verbeteren van de integratie van minderheden −22 −24 −29
verbeteren van de (gezondheids)zorg +36 +39 +35
verbeteren bescherming tegen het water (zee en rivieren) +8 +9 +9
verbeteren van de veiligheid op straat (geweld en overlast tegengaan) +25 +28 +28
voorkomen en bestrijden van terrorisme in Nederland +1 −2 −1
stimuleren van kunst en cultuur −38 −40 −38
verbeteren van het dierenwelzijn −21 −17 −18

a ‘In de politiek moet worden gekozen. Meer geld uitgeven aan bepaalde doeleinden betekent dat 
er minder geld is voor andere. Wilt u dat de landelijke politiek aan de volgende doeleinden meer of 
minder geld gaat besteden? Wilt u uw antwoorden in de hokjes aankruisen? De antwoorden zijn als 
volgt gewaardeerd: veel minder = −100, minder = −50, zoals nu = 0, meer = 50 en veel meer = 100.’

Bron: scp (cob 2008/1-4 en 2009/4)

In het tweede kwartaal van 2010 hebben we, ingegeven door de discussie over 
 bezuinigingen en in samenwerking met econoom Flip de Kam, een strengere begro-
tingsvraag voorgelegd aan de geënquêteerden en focusgroepdeelnemers van het cob. 
In plaats van mensen te vragen waar ze meer of minder geld aan zouden willen uitgeven 
(zoals in tabel 6.5 gebeurt), leggen we nu een aantal collectieve uitgavenposten voor 
inclusief bedragen en vragen we daarop 35 miljard euro te bezuinigen. De uitgavenpos-
ten zijn ontleend aan het werk van de ‘ambtelijke werkgroepen brede heroverweging’. 
Om aan de 35 miljard te komen, mogen de respondenten ook de belastingen verho-
gen. In tabel 6.6 geven we de resultaten. De belangrijkste uitkomst is daarin eigenlijk 
niet vermeld, namelijk dat veel mensen het erg moeilijk zo niet onmogelijk vinden 
om de bezuinigingsvraag te beantwoorden. In het cob-kwartaalbericht 2010/2 is daar 
meer informatie over te vinden, niet alleen naar aanleiding van opmerkingen van de 
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geënquêteerden, maar ook op basis van de discussie in focusgroepen waarin de bezuini-
gingsvraag uitgebreid is besproken.

Tabel 6.6

Bezuinigingsvoorkeuren,a bevolking van 18 jaar en ouder, tweede kwartaal 2010 (in miljarden euro’s 

en procenten)

opgegeven 
budget

gewenste 
bezuiniging

% 
bezuiniging

ontwikkelingssamenwerking 5 2,8 56
defensie 8 3,2 41
schoner milieu en beperking broeikasgas 4 1,5 37
financiële steun aan ouders met kinderen 9 2,9 32
wonen (huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek) 13 4,0 30
autowegen, openbaar vervoer en bescherming tegen het water 9 2,0 22
werkloosheid, wao/wia, sociale werkplaats, bijstand 25 4,2 17
politie en justitie 10 1,5 15
aow 29 2,6 9
onderwijs 26 2,1 8
gezondheidszorg 54 3,3 6
belastingen verhogen 4,9
totaal 35 

a ‘Het kabinet liet mogelijkheden onderzoeken om in totaal 35 miljard euro te bezuinigen. Hoe zou 
u dit bedrag verdelen over onderstaande elf terreinen? Bij elk terrein is aangegeven hoeveel het 
de belasting- en premiebetalers op dit moment kost. U kunt vanzelfsprekend niet meer dan dat 
bedrag op een bepaald terrein bezuinigen. U mag in totaal wel minder bezuinigen dan 35 miljard 
euro, maar dan moeten de belastingen omhoog om te voorkomen dat het begrotingstekort 
(verder) oploopt. U kunt onderin een eventuele belastingverhoging invullen om aan de 35 miljard te 
komen.’

Bron: scp (cob 2010/2)

In miljarden gaat het meeste geld af van regelingen in de sociale zekerheid en van 
 faciliteiten rond het wonen. Het bedrag bij belastingverhoging is nog hoger, maar dat is 
waarschijnlijk minder een bewuste keuze dan een onvermijdelijk gevolg van gebrek aan 
bezuinigingen. Er wordt nu ook op onderwijs en meer nog op zorg bezuinigd, terwijl dit 
in meer open begrotingsvragen steevast de posten zijn waar het meeste geld bij moet 
(cob 2009/4: 17). Procentueel komen deze twee posten en de aow er nog steeds het 
beste af met 6% à 9% bezuinigingen. Van de kleinste posten, milieu en ontwikkelings-
samenwerking, mag 37% en 56% af.
Een andere manier om de bezuinigingswensen te vergelijken, is te kijken naar het per-
centage dat minstens 1 miljard op een post wil bezuinigen. Dat varieert van 60% bij 
onderwijs, 62% bij politie en justitie en 63% bij de aow tot 86% bij defensie en 87% bij 
ontwikkelingssamenwerking; 51% komt uit op een belastingverhoging.
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6.5 Enkele verschillen tussen bevolkingsgroepen

Tot nu toe ging het over de gehele bevolking of de gemiddelde Nederlander. Er zijn tus-
sen bevolkingsgroepen echter soms grote verschillen in waarderingen en voorkeuren. 
Wat de bezuinigingsvoorkeuren betreft, halen vrouwen bijvoorbeeld meer van defen-
sie af (3,6 mld.) dan van gezondheidszorg (3,0); mannen doen precies het omgekeerde 
(3,0 bezuinigen op defensie en 3,6 op zorg). Hogeropgeleiden bezuinigen meer dan 
lager opgeleiden op de aow (3,2 resp. 1,8 mld.), maar minder op de ontwikkelings-
samenwerking (2,1 resp. 3,2 mld.). Groter en vaak begrijpelijk vanuit het eigenbelang zijn 
de verschillen naar leeftijd. Zo mag van 18-34-jarigen 5,6 miljard op de genoemde rege-
lingen in de sociale zekerheid en 4,5 op de aow worden bezuinigd, terwijl de 55-plussers 
hier respectievelijk 3,4 en 1,6 miljard laten inboeken. Van de ouderen mag er meer af van 
de financiële steun voor ouders met kinderen (3,5 mld.; bij de jongeren is dit 2,0) en mag 
ook de belasting meer omhoog (6 mld., jongeren 3,2 mld.).

In tabel 6.7 vergelijken we data van alle tien kwartalen van het cob om een indruk te 
krijgen van het politieke vertrouwen en de politieke prioriteiten onder verschillende 
groepen burgers.

Tabel 6.7

Houding tegenover de politiek en politieke prioriteiten in diverse bevolkingscategorieën, bevolking 

van 18 jaar en ouder, 2008-2010 (in procenten)a

‘voldoende’ 
vertrouwen in 
regeringb

overheid doet
onvoldoende 
voor ons soort 
mensenc 

politieke prioriteitend

zorg onderwijs criminaliteit

allen 52 35 14 7 12
afwijkingen in procentpunten

vrouw +3 − 3 +4 +1 0
man −3 +3 −4 −1 0
18-34 jaar +8 −6 −1 +2 −1
35-53 jaar −3 +2 0 0 0
≥ 55 jaar −3 +2 +1 −1 0
lageropgeleid −12 +11 +1 −3 +3
middengroep 0 +2 +1 −1 0
hogeropgeleid +12 −13 −2 +4 −4
benedenmodaal inkomen −2 +4 +1 0 +1
ongeveer modaal −1 +2 +1 −1 −1
bovenmodaal +6 −9 −3 +2 −2
studeert +8 −12 −7  +6 +2
betaald werk +1 −1 0 0 0

huisvrouw/man −5 +6 +6 0 −1
arbeidsongeschikt/werkloos −18 +19 0 −3 0
gepensioneerd 0 0 0 −1 +1
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‘voldoende’ 
vertrouwen in 
regeringb

overheid doet
onvoldoende 
voor ons soort 
mensenc 

politieke prioriteitend

zorg onderwijs criminaliteit

stemintentie sp −11 +10 +4 0 −4
gl +9 −14 −1 +4 −5
PvdA  +17 −7 +2  +1 −2
D66  +8 −11 −1 +5 −5
cda +32 −13 +1 0 +3
cu +23 −14 −2 0 +1
vvd +5 −6 −5 −2 −2
pvv −32 +23 −5 −5 +6
gaat niet stemmen −27  +12 +2 −3  +1

a Vetgedrukte getallen = significante (p < 0,05) afwijkingen van de rest van de bevolking met 
3 procentpunten en meer.

b Geeft een 6 of meer voor vertrouwen in de regering.
c (Zeer) eens met de stelling ‘De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik.’
d De hier geboden cijfers zijn gebaseerd op drie van de tien kwartaalmetingen: 2008/1, 2009/3 en 

2010/1.

Bron: scp (cob 2008/1 - 2010/2)

De eerste twee kolommen van tabel 6.7 brengen de algemene houding tegenover de 
(Haagse) politiek in kaart. De eerste kolom betreft het aandeel van de bevolking dat 
‘voldoende’ vertrouwen heeft in de regering, de tweede toont de instemming met de 
stelling dat de overheid onvoldoende doet voor ‘mensen zoals ik’. Net als bij de bezui-
nigingsvoorkeuren en het probleembesef zijn er opvallend grote verschillen tussen de 
opleidingsniveaus (vgl. Dekker et al. 2009: 135 e.v.). Lageropgeleiden hebben minder 
vertrouwen in de regering dan hogeropgeleiden en ze zijn het vaker eens met de stelling 
dat de overheid onvoldoende doet voor mensen zoals zij. Verschillen doen zich ook voor 
wanneer we kijken naar de werksituatie: mensen zonder baan hebben minder vaak ver-
trouwen in de regering en denken vaker dat de overheid niets voor ze doet. Diegenen die 
studeren hebben juist vaker vertrouwen in de regering en minder vaak het gevoel dat de 
overheid minder doet voor mensen zoals zij. De grootste verschillen doen zich voor als 
we kijken naar partijvoorkeur. Aanhangers van wat tot voor kort de regeringspartijen wa-
ren, hebben vaker vertrouwen in de regering dan aanhangers van de oppositie partijen. 
De achterban van de sp, maar ook vooral aanhangers van de p v v en niet-stemmers zijn 
veel negatiever over de regering. Deze groepen hebben ook veel vaker het gevoel dat de 
regering onvoldoende doet voor mensen zoals zij.

Voor enkele van de politieke prioriteiten uit tabel 6.3 die belangrijk zijn voor de opi-
nie over de publieke sector hebben we gekeken of bevolkingsgroepen uiteenlopende 
 meningen hebben. De verschillen tussen groepen zijn aanzienlijk kleiner dan bij de twee 

Tabel 6.7 (vervolg)
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stellingen over politiek vertrouwen. Er zijn enige verschillen tussen de prioriteitenlijsten 
van lager- en hogeropgeleiden. Het thema ‘criminaliteit en veiligheid’ wordt door lage-
ropgeleiden veel vaker genoemd dan door hogeropgeleiden. Hiermee komt dit thema 
voor lageropgeleiden op de eerste plaats. Bij hogeropgeleiden komt ‘inkomen en econo-
mie’ op de eerste plaats (niet in tabel). De gezondheidszorg wordt door beide groepen 
vaak als prioriteit genoemd. Opvallend is dat hogeropgeleiden het thema ‘onderwijs’ 
vaker op de agenda van de regering zouden willen zien. Dat geldt ook voor diegenen 
die studeren: zij zien onderwijs vaker als prioriteit, en de gezondheidszorg juist minder 
vaak. Huisvrouwen- en mannen zien de gezondheidszorg juist vaker als belangrijke 
 prioriteit voor de regering.
Mensen met een verschillende politieke voorkeur hebben ook andere prioriteiten. Voor 
aanhangers van de sp is zorg belangrijker dan voor aanhangers van andere partijen. 
Onderwijs staat vaker op de prioriteitenlijst van aanhangers van D66 en gl . cda- en 
cu-stemmers noemen het thema criminaliteit het meest. Immigratie en integratie 
wordt verruit het meest genoemd door aanhangers van de p v v (niet in tabel), het thema 
criminaliteit en veiligheid komt bij hen op plaats twee. De aandacht voor integratie en 
criminaliteit gaat bij p v v ’ers ten koste van zorg en onderwijs.

Op basis van deze gegevens worden ook de contouren zichtbaar van de prioriteiten van 
aanhangers van mogelijke regeringscoalities. De thema’s ‘economie en inkomen’ en 
‘criminaliteit en veiligheid’ zouden voor alle mogelijke coalities een prioriteit moeten 
zijn. Een eventuele rechtse regering zou zich, als zij uitgaat van de prioriteiten van haar 
aanhang, moeten richten op integratie, criminaliteit en veiligheid. Een kabinet waarin 
PvdA en cda vertegenwoordigd zijn, zal gezondheidszorg hoger op de agenda moeten 
hebben dan een kabinet met meerdere rechtse partijen.

6.6 Slot

Het opinieklimaat in Nederland kent een wisselend beeld. Internationaal doet Neder-
land het goed. In vergelijking met andere Europeanen zijn Nederlanders bijzonder 
tevreden met hun leven, zijn ze zeker niet meer dan gemiddeld ongerust over de samen-
leving en hebben ze een tamelijk positief beeld van de politiek. Vergelijken Nederlanders 
hun land met andere landen dan willen ze deze bevindingen best geloven en nog terecht 
vinden ook, maar dat vermindert hun zorgen en ontevredenheid zelden. Er is een wijd 
verbreid gevoel dat het met de samenleving (de omgangsvormen, de veiligheid, de inte-
gratie, de kosten van de verzorgingsstaat) bergafwaarts gaat en dat niemand er iets aan 
doet of zelfs maar zou kunnen doen.
Burgers zijn tevreden met de kwaliteit van de zorg (ook hier scoort Nederland in inter-
nationaal perspectief goed), maar kritisch over het ‘zorgbeleid’. Men ziet de stijgende 
zorgkosten als probleem en in discussies over de bezuinigingen in focusgroepen van het 
cob (over de vraag van tabel 6.6) maakt men zich vooral zorgen over de gevolgen van een 
hoger eigen risico voor de lager inkomens.
‘Samenleven’, ‘inkomen’, ‘criminaliteit’, ‘integratie’ en ‘politiek’ zijn de belangrijkste 
zorgen in de publieke opinie van ons land. Daar komt de ‘gezondheidszorg’ nog bij als 
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het gaat om politieke prioriteiten. Mensen maken zich over deze thema’s zowel zorgen 
vanuit hun persoonlijke ervaringen als vanwege berichten in de media.
De politieke prioriteiten voor de regering moeten volgens burgers liggen in de aanpak 
van criminaliteit en veiligheid (inclusief strenger straffen), inkomen en economie, en de 
zorg. Afgaande op hun electorale achterban zouden ‘economie en inkomen’ en ‘crimina-
liteit en veiligheid’ voor alle mogelijke coalities een prioriteit moeten zijn. Een eventuele 
rechtse regering zou zich, als zij althans uitgaat van de prioriteiten van haar aanhang, 
meer moeten richten op integratie, criminaliteit en veiligheid. Een kabinet waarin PvdA 
en cda vertegenwoordigd zijn, zal gezondheidszorg hoger op de agenda moeten hebben 
dan een kabinet met meer rechtse partijen.
De meeste mensen stellen het voornemen van grote bezuinigingen als zodanig niet ter 
discussie. Als de overheid meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt, moet er iets gebeuren en 
dat kan in principe ook best. Van de bedragen kan men zich moeilijk een voorstelling 
maken. Sommige bezuinigingsvoorstellen zijn wel algemeen bekend, met name de 
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, het sociaal leenstelsel voor studenten en de 
verhoging van het eigen risico in de zorg. De gezondheidszorg en het onderwijs blijven 
twee terreinen waarop burgers (relatief ) weinig willen bezuinigen. Mensen verwachten 
vaak met meer efficiency/minder ambtenaren, het inkomensafhankelijk maken van rege-
lingen en een forse vermindering van de uitgaven aan defensie en ontwikkelingssamen-
werking wel tot 35 miljard bezuinigingen te kunnen komen. Men vreest wel ingrijpende 
bezuinigingen op de verzorgingsstaat, maar men is niet overtuigd van de noodzaak, laat 
staan de gerechtvaardigdheid van pijnlijke maatregelen.
Bij de verschillen tussen bevolkingsgroepen vallen lageropgeleiden, mensen met een 
laag inkomen en mensen zonder baan op door een gemiddeld geringer vertrouwen in 
de regering. Zij hebben juist vaker het gevoel dat de overheid onvoldoende doet voor 
mensen zoals zij. Dit patroon zien we ook terug bij aanhangers van p v v en sp en bij niet-
stemmers.

Wat is de beleidsrelevantie van de vele vergelijkende gegevens over de publieke opinie 
(vergelijkingen van landen, jaren, onderwerpen en groepen) in dit hoofdstuk? Ten eer-
ste kunnen ze helpen om problemen te relativeren, zowel voor beleidsmakers als in de 
communicatie met burgers. De internationaal gunstige cijfers over tevredenheid en ver-
trouwen relativeren de soms wel erg zwaar aangezette binnenlandse klachten. Zo slecht 
gaat het niet in Nederland. Dat inzicht hoeft niet te leiden tot zelfvoldaanheid, maar kan 
juist bijdragen aan het zelfvertrouwen dat nodig is om zaken te verbeteren. Een relative-
ring van het belang van publieke voorzieningen ligt zowel besloten in de analyse van de 
internationale gegevens van tabel 6.1 – nergens bleken verschillen in individueel geluk 
afhankelijk van de tevredenheid met voorzieningen – als in de opvattingen van burgers 
over de grootste problemen en sterkste punten van ons land in tabel 6.3 – die betreffen 
veel meer normen en waarden en omgangsvormen.
Ten tweede laten de cijfers een genuanceerd beeld zien in waarderingen van de Haagse 
politiek, de overheid en het overheidsbeleid. Over de hele linie is de bevolking nu min-
der negatief dan in 2002 en de jaren daarna (figuur 6.4). Dat neemt echter niet weg dat 
men politieke instituties minder vertrouwen schenkt dan andere maatschappelijke 
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instituties en dat het politieke vertrouwen het afgelopen jaar is gedaald (figuur 6.2). 
Gevraagd naar rapportcijfers voor afzonderlijke beleidsterreinen komt men gemiddeld 
maar net boven de 6. Hier past wel de kanttekening dat de meeste mensen maar weinig 
kennis van en ervaring met die terreinen hebben; uit eerder onderzoek blijkt dat de 
gebruikers van voorzieningen veelal tevredener zijn dan de mensen die hun waardering 
aan mediaberichten en elders gehoorde meningen moeten ontlenen (scp 2002b). Bij het 
grote publiek kunnen beleidsmakers in ieder geval niet uitgaan van een erg welwillende 
houding en in een aantal bevolkingscategorieën is die nog duidelijk negatiever. Afgezien 
van groepen met verschillende politieke voorkeuren is te wijzen op lageropgeleiden en 
mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn (tabel 6.7). Hun houding zal niet beter 
worden als juist deze groepen zich getroffen voelen door bezuinigingen.
Ten derde geeft dit hoofdstuk inzicht in bevolkingsvoorkeuren ten aanzien van publieke 
voorzieningen. Voor voorzieningen op de terreinen van (gezondheids)zorg en onderwijs 
bestaat bijzonder veel steun en is de bereidheid om te bezuinigen gering (tabel 6.5 en 
6.6). Dat is zeker geen nieuw maar wel een bijzonder actueel gegeven gezien de grote 
bezuinigingsopgaven van de komende jaren. Procentueel beperkte bezuinigingen op 
zorg en onderwijs zullen naar verwachting veel grotere weerstanden en spanningen 
oproepen dan relatief grote reducties van kleinere uitgavenposten als defensie en ont-
wikkelingssamenwerking. Zoals meer kwalitatief onderzoeksmateriaal laat zien (cob 
2010/2) zijn de bedragen waarom het gaat tamelijk onvoorstelbaar voor burgers en heb-
ben ze – door politici in hun verkiezingscampagne aangewakkerde? – illusoir grote 
verwachtingen van te behalen efficiencywinsten. Een groot punt van zorg zijn onrecht-
vaardige verdelingseffecten van bezuinigingen.
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Summary 

Public services in perspective

scp Memorandum for the government formation process - 2010

In the light of the forthcoming formation of a new Dutch government, the Netherlands 
Institute for Social Research/scp has performed an analysis of the output and costs of 
public services in the period 1995-2008, as well as forecasts for the period 2010-2014. The 
forecasts offer pointers for decisions about the allocation of public sector funding and 
are part of an ongoing assignment for scp, which has published similar studies on six 
previous occasions for the formation of new governments (scp 1986, 1989, 1994, 1998, 
2002a, 2007) under the title Public services memorandum (Memorandum quartaire sector). This 
Memorandum is cast in the same form as previous editions.

Review of historical trends

To be able to assess how much of the public purse will be absorbed by public provisions 
in the future, it is important to have an understanding of the historical trend in costs 
and the underlying determinants. This Memorandum describes that trend for the period 
1995-2008. The public administration in a narrow sense is left out of consideration, 
along with defence and infrastructure, as well as provisions in which public funding 
plays a subordinate role.

Public income and expenditure have more or less kept pace with each other as a share 
of gross domestic product (gdp), falling gradually from over 50% in the mid-1990s to 
around 45% in 2000 and stabilising thereafter. This fall was due in part to the positive 
economic performance, which prompted a rapid rise in gdp. The slight increase in the 
spending ratio at the start of the new millennium was due mainly to the enlargement of 
the public services: the elimination of waiting lists in the care sector, a more  repressive 
approach by the police and judiciary and smaller school class sizes. Public spending 
remained reasonably constant as a proportion of gdp from 2006, before rising again 
in 2009 to 50% as a result of the shrinking economy and steadily rising government 
 spending.

The public sector accounts for approximately 30% of total employment in the 
Netherlands (2.0 million full-time equivalents). The total number of f t e in the public 
sector rose by 13% in the period 2000-2008, a much faster increase than in the private 
sector (1%). This growth occurred chiefly in the period 2000-2004. In 2008, the majority 
of public sector employees were employed in the care and welfare sector (45%), followed 
by the civil service and education (both 20%).

The costs of public services amount to around 38% of gdp. The picture in most sectors is 
fairly stable, though some increase can be discerned in the care and welfare sector, from 
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just over 10% in 2000 to more than 12% in 2004, after which the growth levelled off. By 
contrast, spending on defence and the public administration show a downward trend, 
especially in the period 1995-2000. The share of public funding in spending on public 
services consistently fluctuates between 60% and 65%.

To make clear the backgrounds to the trends in costs, these have been broken down into 
trends relating to factors such as output volume, cost price and labour productivity.
The costs of the public services rose by an average of 3.5% per annum in real terms in the 
period 2000-2008. Roughly two-thirds of this increase can be ascribed to increased out-
put (2.3%), with just under a third being attributable to increased unit production costs 
(1.1%). The growth in output in the public services has virtually kept pace with the added 
value in the private sector (2.0%). Almost a third of the volume growth in public services 
is due to the ageing of the population, while two-thirds can be contributed to increased 
participation in each age group.

Rising labour productivity means that the cost price in the private sector has remained 
virtually stable and that costs have grown less quickly than in the public services sector 
(1.6% versus 3.5%). Three factors are responsible for the increased cost price in the  public 
services (1.1% per annum): rising wage costs per f t e (0.9%), an increase in material 
costs per unit product(0.2%) and lagging labour productivity (effect: 0.0% of the cost 
price). Labour costs have also risen in the private sector (1.3%), but the material costs per 
unit product have remained roughly unchanged (−0.1%) while labour productivity has 
 actually risen sharply (effect on cost price: −1.6%). The result is a net fall in the cost price 
(−0.3%).

Costs have risen most in the welfare sector (over 6.5% per annum) and the care sector (just 
under 5% per annum). Around three-quarters of the increase in costs in the care sector is 
due to volume growth, and around a quarter to cost price increases. In the welfare sector 
the volume growth dominates much more, being responsible for 85% of the increase in 
costs. In the healthcare sector in a narrow sense (curative care), it is mainly participation 
(take-up per age group) that has risen sharply (3.1%), while population ageing plays a 
lesser role in the volume growth (0.8%). In the broader care sector, population ageing 
(1.75%) and participation (1.5%) both contribute to the growth in care volume (3.2% per 
annum). In the welfare sector, there has been a sharp rise in the use of child care and 
youth care services, while in the care sector the biggest increases have been in the use of 
mental health care services, medicines, community-based care and personal budgets.

In the education sector, the slower increase in labour productivity in primary and 
 secondary education stands out; this is chiefly due to the policy of reducing class sizes 
introduced in the mid-1990s. Labour productivity in university education has by  contrast 
risen sharply, without there being any indications that this has taken place at the ex-
pense of academic achievement. Other notable developments are the sharp rise in 
 participation in special education (4% per annum), higher professional education (2.75% 
per annum) and university education (3.5% per annum).
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There was a clear increase in the costs of all relevant provisions in the area of public 
safety in the period 2000-2008, ranging from 3% per year for the police to 6% for the 
fire  service. The trend in spending on the police, the public prosecution service and the 
prison service is determined chiefly by changes in volume. This means that the trend 
in costs has virtually kept pace with the trend in crime clear-up rates and the resultant 
 sentencing and incarcerations. Costs in the judiciary and fire service rose primarily 
 because of higher material expenditure and higher hourly wages.

In other public provisions, costs for asylum and migration fell, as did the costs of 
 implementing the social security system. The fall in spending on asylum and  migration 
was due mainly to limits imposed on immigration and reception. In addition, the 
 agencies concerned needed time to adapt the organisation to the reduction in output as 
reflected in the lower labour productivity. This lag is a usual phenomenon in the public 
services, and also occurs in the public safety sector, where fluctuations in volume trends 
show an inverse relationship with fluctuations in the trend in costs.

A look ahead to the forthcoming government term

As in each of the previous memoranda, scp compares its projected trends in the use 
of public services in the period 2010-2014 with the long-range forecasts of the various 
ministries. This creates an impression of the allocative effects of the policy decisions on 
which those long-range forecasts are based. The forecasts of future use of services takes 
into account the influence of changes in the size and profile of the population (demo-
graphic forecast), but also of changes in participation (trend forecast).

The analysis takes as its starting point the scp baseline forecast. As far as possible, 
this forecast is based on authoritative external forecasts produced by other institutes, 
sometimes formulated in collaboration with scp. Where external forecasts are not 
available, the baseline forecast is based on the scp trend forecast. Use of public services 
is projected to increase over the next government term by 2.3% per annum, largely due 
to rising participation (1.7%). Demographic changes will account for further growth of 
0.6% per annum. The biggest increases in the baseline forecast are in healthcare (cure: 
4.5% per annum) and long-term care (just under 4% per annum). However, it should be 
borne in mind here that the baseline forecast for the care sector is based on the medi-
um-range forecast by the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (cpb) (cpb 
2010a); these also include price trends, which in the recent period averaged around 1% 
for healthcare and 1.5% for long-term care. As in the past, population ageing accounts 
for some of the price increases in the care sector and – albeit to a lesser extent – also in 
the healthcare sector. However, population ageing is not the only factor: participation 
in care  provisions is also rising, as is the cost price. The welfare sector also shows nota-
ble growth, with use of childcare and youth care services in particular rising by around 
2% if the participation trends continue. By contrast, there is a rapid fall in asylum and 
 migration due to the anticipated reduced intake and the winding down of the reception 
capacity. The remaining provisions are likely to rise or fall more modestly.
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The discrepancy between the baseline forecasts and the ministerial long-range forecasts 
is greatest in education, where the increase in the number of pupils and students is not 
fully translated into rising expenditure. Primary education (mainstream and special 
education) is the only area where the long-range forecast assumes a bigger increase 
in funding than the reference forecast of pupil numbers that serves as the baseline 
 forecast. However, the reference forecast takes no account of the extra funding needed 
to finance the personal budgets for special needy pupils. A total of eur 500 million in 
 additional funding would be needed to meet the increased demand for education.

The long-range forecast for the care sector is based on the recent medium-range forecast 
that serves as a framework for projected expenditure on care services. This means that 
the adjustment between the baseline and long-range forecasts is by definition not rele-
vant. In the welfare sector, childcare services are expected to grow even more strongly in 
the long-range forecast than is suggested in the baseline forecast. scp believes that this 
is a realistic assumption, because the baseline forecast only estimates the number of 
children receiving childcare and takes no account of any increase in the number of hours 
of care provided. For youth care services and support for the disabled, scp suggests an 
upward adjustment. Total spending in this sector amounts to eur 180 million.

The forecasting model for the judicial chain as formulated by the Ministry of Justice 
Research and Documentation Centre (wodc) projects a fall in police deployment as 
a  result of falling crime rates. The scp trend forecast suggests that this fall would be 
slightly less marked if the rising number of offences was also brought into the fore-
cast. The judiciary (the public prosecution service and the courts) could by contrast 
grow strongly (3.8% per year), while the prisons system could manage with decreasing 
amounts of funding. Although the growth rates in the ministerial long-range forecasts 
present a rather different picture, the baseline forecast for the public safety sector sug-
gests a total increase in funding of eur 40 million.

In the other sectors, spending on civil matters is particularly striking (eur 420 million). 
This adjustment is largely the result of a lower estimate of the growth in the Tax and 
Customs Administration in the ministerial long-range forecasts, which assume major 
efficiency gains. The adjustment in spending on social security is also sizeable (eur 270 
million). External factors such as the projected economic growth and the efficiency gains 
due to the amalgamation of the Centres for Work and Income (c w i) and the Employee 
Insurance Schemes Implementing Body (u w v) to create the new combined organisa-
tion u w v Werkbedrijf will possibly play a role here. Since scp has no insight into these 
 external factors or their consequences for the quality of public services, this adjustment 
is not deemed expedient.

In total, the analysis shows that net additional funding of eur 1.12 billion would be 
 needed to meet the anticipated demand for public services.
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Profit from the government

In total, government spending on 35 provisions is distributed among Dutch house-
holds in the form of ‘benefits’. The amount involved in 2007 was more than eur 52 
billion – a large sum which means the government can exert considerable influence on 
the distribution of welfare across the population. The provisions concerned are spread 
across seven sectors: housing, education, public transport, culture and recreation, care 
in surance, social services and subsistence costs.

The distribution of expenditure on housing is the result of an interplay of a diversity of 
underlying allocations. Rent benefit and rent protection mainly benefit those on low 
incomes, while the imputed rental value mainly benefits those on high incomes. The 
middle incomes come off worst, partly because the provisions from which they derived 
most benefit in the past, namely the home purchase subsidy scheme and the rental 
 subsidy scheme, have all but disappeared in recent years.

The benefits derived by the public from government spending on education rises more or 
less in line with income, so that those on high incomes derive more benefit than those 
on middle and low incomes. This is mainly because families with high incomes make 
more use of higher education.

The distribution of the benefit from care insurance reflects the income and risk solidarity 
that characterises care insurance and care allowance system in the Netherlands. The 
benefit from care insurance is the difference between the premium that insured persons 
would have to pay on the basis of their health risk and the premium they actually pay. 
The difference is made up by the government contribution. Low-income groups, and 
especially the elderly, benefit most from care insurance. High income groups receive a 
‘negative benefit’: they pay for the income solidarity. The benefit derived from the Long-
term care Act (aw bz) is not included in this study.

Government spending on social services mainly benefits those on low incomes, especially 
through home care (mainly funded through the Long-term Care Act, and the support for 
the disabled through the Social Support Act (Wmo). Means-testing also helps ensure that 
those on low incomes benefit more from legal aid. By contrast, childcare – despite the 
income-dependence of the government expenditure involved – mainly benefits those on 
high incomes. Naturally, the distribution of the benefits from the government is again 
largely determined by the specific target groups involved (the elderly, disabled, families 
with young children) and their position in the income distribution, as well as by the 
income-dependence of their own contributions.

The benefits from government spending on culture and recreation is fairly evenly 
 distributed, although the expenditure does rise slightly with income. A difference can 
however be seen in the use of provisions: those on low incomes make more use of 
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 socio-cultural work, while those on high incomes mainly make use of the performing 
arts, museums and art education.

The distribution of government spending on public transport peaks among students, who 
hold a student travelcard and use public transport intensively. Expenditure on public 
transport is distributed reasonably evenly across the other income groups, though the 
two highest income deciles derive substantially more benefit than the other income 
brackets.

The financial compensation offered by the government for specific subsistence costs mainly 
benefits those on low incomes. It includes tax breaks for certain medical expenses,  crisis 
payments and exemption from local taxes. These two latter provisions are  targeted 
mainly at those on minimum incomes, and dominate the distribution. The fiscal com-
pensation for medical expenses still substantially benefits those on high incomes, 
though recently the tax-deductibility of these expenses has been curbed considerably.

Households in the lower half of the income distribution benefit slightly more than 
 proportionately from the total attributable government expenditure, and house-
holds in the upper half slightly less than proportionately. It is striking that the benefit 
 accruing to those on middle and higher incomes is virtually the same (27% and 28%, 
 respectively), which means that the benefit they derive is slightly lower than their share 
in the  population (both 30%). By contrast, those on low incomes derive considerably 
more benefit (38%) than the share they take in the population (30%). The lowest income 
group, comprising mainly students, also derives less benefit (7%) than its share in the 
 population (10%).

Political ambitions and spending reviews

The Dutch political parties are advocating spending cuts which will generate savings 
ranging from eur 6 billion (Socialist Party, sp) to almost eur 24 (People’s Party for 
Freedom and Democracy, v v d) in 2015 compared with unchanged policy. The spending 
reviews go even further, with the ’20% variant’ generating savings of around eur 30 bil-
lion in 2015. It should be noted here that the extrapolations by the Netherlands Bureau 
for Economic Policy Analysis (cpb) do not show the changes in the area of housing 
individually, but instead incorporate them under various headings such as ‘income 
and employment’ (tax-deductibility of mortgage interest) and ‘assets and profits’ 
(housing associations). The differences between the political parties lie mainly in social 
 security (bandwidth of more than eur 12 billion), care (eur 3.5 billion), education and 
 international cooperation (both around eur 3 billion).

When it comes to education, all political parties propose much less drastic spending cuts 
than the spending review working group – in fact most of them opt for a (slight) net in-
crease in spending. The aim is to make education and teaching more attractive, though 
most parties do propose making savings in higher education through a shake-up and 
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reduction in the number of courses or by replacing the basic student grant with a low-
cost loan.

Dutch political parties are also much less inclined to cut spending in the care sector. The 
biggest savings are proposed by the Christian Democrats (cda), v v d and Democrats 66 
(D66), but even they propose cutting only a third of the amount suggested by the spen-
ding review group. Efficiency gains in curative care are cited by almost all parties, but do 
not really generate much in the way of real savings. The differences lie more in measures 
to adjust care packages and prices. Most parties opt for radical system changes in the 
provision of long-term care, with responsibilities being shifted from central govern-
ment to clients, care insurers or local authorities. Efficiency gains are also supported to 
 varying degrees, while the v v d sees scope for savings through offering less generous 
care packages. It is striking that the Curative care spending review group assumes a 
 patient co-payment of eur 775, which is further than the political parties are willing to 
go. The v v d proposes a co-payment of eur 300 for everyone, while other parties some-
times go higher than this for those on the highest incomes (up to a maximum of eur 
600 for the Labour Party (PvdA) and the Christian Union (ChristenUnie)).

In the area of public safety, the national police are included both in the spending review 
and in the spending proposals put forward by the cda, v v d and the Party for Freedom 
and Progress (p v v). A few political parties also advocate a reduction in red tape. The 
 proposed adjustments to prices and care packages in the spending review are not 
 repeated in the political party programmes. The spending review generates significantly 
greater savings.

The social security spending cuts put forward by the political parties are broadly in line 
with those proposed by the spending review working group, though the bandwidth is 
strikingly wide. The v v d advocates far and away the biggest savings (almost eur 11 bil-
lion) while the Socialist Party (sp) actually proposes raising spending by eur 1.5 billion. 
For this Memorandum, however, it is not social security benefits themselves that are im-
portant, but more the costs of implementing the system. These account for only a small 
proportion of social security spending, and the policy proposals of the various parties 
will accordingly only have an impact on the implementation costs if the entitlements 
(use) of social security schemes are adjusted, or if unemployment is influenced. The con-
sequences for the implementation costs have however not been quantified.

There is considerable agreement between the political parties and the spending review 
working group on the savings to be generated in public transport; the sp is the only party 
that is unwilling to go so far. Reducing the number of administrative layers and horizon-
tal mergers are frequently cited options.

In housing, the spending review working group put forward five variants, all of which 
generate savings of more than 20%. There is considerable variation between the political 
parties in their ambitions to make savings and where those savings should be made. 
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What is however notable is that both political parties and the spending review working 
group advocate a gradual approach. No political party advocates ending government 
involvement in both the owner-occupier and rental markets.

Public opinion

Public opinion about government provisions is important in providing an insight into 
the climate in which government operates, how people rate the various provisions and 
the importance that is attached to them in comparison with other social issues.

Compared with residents of other European countries, the Dutch are extremely satis-
fied with their own lives and fairly satisfied with their politicians. Nonetheless, the vast 
majority still have the feeling that society is going downhill. Their trust in politicians 
is lower than their trust in other civil-society institutions, though compared with 
2002 (the year of the murder of the controversial politician Pim Fortuyn) and the years 
 immediately thereafter, their views on government and government policy in 2009 were 
slightly more positive. People with a lower education level and people on a low income 
less often trust the government and more often think the government does too little for 
people like them.

The functioning of society (norms and values), income, crime, integration and politics 
are the most important topics in Dutch public opinion. The main priorities for national 
politicians in the view of the public are tackling crime and public safety, the economy 
and incomes, and care. A majority of citizens are satisfied with the quality of care, but 
rate ‘care policy’ lowest compared with other policy sectors. In particular, people are 
worried about the rising costs of care and about whether the quality of care will be main-
tained in the future.

Healthcare and education are policy domains where the Dutch public would like to see 
spending increase. If they are forced to choose areas where spending could be cut, they 
are (relatively) disinclined to choose these areas.

Although people do not question the desire to make savings as such, they find it difficult 
to form a picture of the amounts involved. People often believe that simply improving 
efficiency, reducing the number of civil servants, means-testing certain arrangements 
and spending much less on defence and development cooperation will be enough to 
achieve the necessary savings. People are unconvinced of the need to make deep cuts 
in the welfare state and are suspicious of unfair distribution effects resulting from the 
proposed measures.
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