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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 
trendmatige gebruiksontwikkelingen en demografi sche ontwikkelingen. Dit rap-
port voorziet in deze opdracht voor de kabinetsformatie die voortvloeit uit de verkie-
zingen van 22 november 2006.

De kabinetsformatie biedt bij uitstek gelegenheid voor een kritische bezinning 
op de hoofdlijnen van de collectieve uitgaven in het algemeen en de uitgaven voor 
onderdelen van de publieke dienstverle¬ning 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. Hiermee kunnen onevenwichtigheden tussen onderdelen van de 
publieke dienstverlening worden blootgelegd en risico’s in de meerjarenbegroting in 
kaart worden gebracht. Op basis van de gesignaleerde trendmatige ontwikkelingen 
kunnen politieke prioriteiten worden gesteld, om de publieke dienstverlening naar 
een gewenst niveau te brengen.

Dit rapport gaat eerst in op de ontwikkelingen in gebruik en kosten van publieke 
diensten in de periode 1995-2004. In aansluiting hierop zijn ramingen opgesteld voor 
de periode 2006-2011. Daarnaast is een internationale vergelijking opgesteld van 
publieke prestaties, wordt een overzicht gegeven van de opvattingen van burgers over 
de kwaliteit van publieke diensten en worden de wensen van de politieke partijen in 
beeld gebracht, zoals vastgelegd in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Door 
deze 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 conclusies 
van deze analyses zijn samengevat in hoofdstuk 1.

Het stellen van prioriteiten blijft uiteraard een kwestie van politieke keuzen, maar de 
besluitvorming is gebaat bij een rationele afweging van taken en middelen. Het scp 
hoopt daartoe met dit rapport een bijdrage te leveren.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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9

1 Samenvatting

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft voor de aanstaande kabinetsforma-
tie een analyse gemaakt van de productie en de kosten van publieke diensten in de 
periode 1995-2004, alsmede van de geraamde ontwikkeling in de periode 2006-2011. 
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 vijfmaal eerder bracht het scp dergelijke 
adviezen uit bij kabinetsformaties (scp 1986, 1989, 1994, 1998, 2002a), die onder 
de titel ‘Memorandum quartaire sector’ zijn verschenen. Deze publicatie volgt het 
stramien van de vorige memoranda, zij het dat de term ‘quartaire dienstverlening’ is 
vervangen door het meer gebruikelijke ‘publieke dienstverlening’.

Algemene conclusies
De belangrijkste conclusies van het rapport kunnen als volgt worden samengevat.

In het verleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau methoden ontwikkeld 
om de toekomstige ontwikkeling van het gebruik van publieke diensten te ramen. De 
uitkomsten van de basisramingen worden vervolgens geconfronteerd met de minis-
teriële meerjarenramingen uit de Rijksbegroting. Bij het opstellen van basisramin-
gen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gezaghebbende externe ramingen, die al 
dan niet zijn ontwikkeld in samenspraak met het scp. Net als bij eerdere Memoranda 
worden allereerst basisramingen van het voorzieningengebruik opgesteld voor de 
jaren 2006-2011. Volgens de basisraming vertoont de geneesmiddelensector de snel-
ste groei (gemiddeld 5½% per jaar), gevolgd door de kinderopvang (3¾%). Daarna 
volgen de gehandicaptenzorg (3%), de ouderenzorg (2¾%), het wetenschappelijk 
onderwijs (2½%), het hbo (2%), de ggz (2%) en het bve (1¾%). Een groei van rond 
1½% vertonen de ziekenhuizen, extramurale zorg, brandweer en belastingdienst. 
Een gematigde daling treedt op bij de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid 
(–1%) en een zeer sterke daling bij asielvraagstukken (–11%). De overige voorzienin-
gen vertonen een licht stijgend of licht dalend verloop. 

De afwijkingen met de meerjarenramingen zijn het grootst bij het onderwijs, waar 
de sterke stijging van het aantal leerlingen en studenten volgens de Referentieraming 
van het ministerie van ocw maar ten dele wordt overgenomen in de fi nanciële 
meerjarenraming van dit ministerie. In totaal zou voor onderwijs 690 miljoen euro 
extra moeten worden uitgetrokken om tegemoet te komen aan deze gestegen vraag 
naar onderwijs. Dit is te klemmender omdat Nederland internationaal gezien een 
betrekkelijk lage positie inneemt wat betreft het opleidingsniveau van de bevolking.

Bij de zorg is uitgegaan van de raming die het cpb recentelijk heeft gepubliceerd 
in het kader van de middellangetermijnverkenningen ten behoeve van de kabinets-
formatie. Voor de gehandicaptenzorg en vooral voor de ouderenzorg zou de raming 
lager uitkomen dan de cpb-raming als de in het verleden opgetreden groei van de 
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10 Samenvatting

inzet van personele en materiële middelen per cliënt niet wordt doorgetrokken en 
een dergelijke intensivering wordt overgelaten aan expliciete politieke besluitvor-
ming. Daar staat tegenover dat de ramingen voor de zorgsector over de hele linie 
juist aanmerkelijk hoger zouden uitvallen dan de cpb-raming wanneer in de raming 
uitsluitend de ontwikkelingen in de periode 2000-2004 zouden worden doorgetrok-
ken. In deze periode is het zorgstelsel meer vraaggeoriënteerd geworden en zijn 
extra middelen vrijgemaakt om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen. 
Per saldo lijkt de cpb-raming dus een evenwichtig beeld van de te verwachten ont-
wikkelingen te geven.

In de door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justi-
tie 2006) opgestelde prognose van de strafrechtelijke keten groeit de omvang van 
de politie evenredig met de criminaliteit. De vermogenscriminaliteit vertoont een 
gestage daling en de ophelderingspercentages van de politie zijn sinds 2000 sterk 
verbeterd. Conform deze uitgangspunten groeit de politie in de raming dus nauwe-
lijks verder. Justitie en gevangeniswezen blijven wel een aanzienlijke groei vertonen 
met circa 0,8% per jaar. De in de fi nanciële meerjarenramingen opgenomen kosten-
ontwikkeling voor politie en justitie is 130 miljoen euro hoger dan de in de basis-
raming verdisconteerde stijging.

Voor de overig voorzieningen komt de basisraming in totaal 500 miljoen euro 
hoger uit dan de meerjarenramingen. De belangrijkste verschillen hebben betrek-
king op de belastingdienst (+310 mln. euro) en de uitvoeringsorganisatie van de 
sociale zekerheid (+420 mln. euro). Bij de belastingdienst wordt een eenmalige 
intensivering (ten bedrage van 200 mln. euro) niet verder doorgezet en bij de sociale 
zekerheid wordt in de departementale meerjarenramingen uitgegaan van een verbe-
tering van de doelmatigheid bij de uitvoeringsorganisaties. 

Na weglating van de beleidsmatig minder relevant geachte posten resteert een 
saldo van 690 miljoen euro aan extra benodigde middelen. Het merendeel hiervan 
heeft betrekking op de te verwachten volumeontwikkeling in het voortgezet onder-
wijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

De reële (d.w.z. de voor de algehele infl atie gecorrigeerde) kosten van de publieke 
diensten zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 3,4% per jaar gestegen. Per 
saldo blijkt de groei van de kosten in gelijke mate te kunnen worden toegeschreven 
aan een toegenomen productie en aan toegenomen kosten per product (kostprijs). 
Politie en justitie geeft de hoogste groeicijfers voor de productie (4% per jaar), 
gevolgd door de zorgsector (2%) en het onderwijs (1%). De groei van de justitiële en 
politiële productie is hoofdzakelijk in de jaren 2000-2003 tot stand gekomen. De 
reële kosten van het onderwijs zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 3,3% per 
jaar gestegen, waarvan een derde deel door een toegenomen productie en tweederde 
deel vanwege een toegenomen kostprijs per leerling. De reële kosten van zorg zijn in 
de periode 1995-2004 met gemiddeld 4,0% per jaar gestegen, waarvan 2,3% is toe te 
schrijven aan een toegenomen productie en de rest aan een toegenomen kostprijs. In 
de periode 2000-2004 is de jaarlijkse groei van de reële kosten van de zorg door een 

Memorandum_10.indd   Sec1:10Memorandum_10.indd   Sec1:10 22-12-2006   11:30:3722-12-2006   11:30:37



11Samenvatting

toegenomen zorgproductie nog ruim 1 procentpunt hoger uitgevallen. De jaarlijkse 
kostenstijging van ruim 5% valt in de laatste periode voor tweederde uiteen in een 
volumecomponent en voor eenderde deel in een prijscomponent. De stijging van de 
kosten in de verpleging en verzorging is in de periode 2000-2004 veel groter geweest 
dan in de geneeskundige zorg. Dit is mede het gevolg van het beschikbaar komen 
van wachtlijstmiddelen en het gedeeltelijk loslaten van de budgettering. De reële 
kosten van politie en justitie zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 4,7% per 
jaar gestegen. Deze kostenstijging is in belangrijke mate toe te schrijven aan een fors 
toegenomen productie. Bij de overige voorzieningen is het groeitempo van de kin-
deropvang opmerkelijk, die met bijna 9% per jaar de snelst groeiende voorziening is. 
Deze groei hangt mede samen met de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en 
de beleidsinspanning om te voorzien in het daartoe benodigde aanbod van kinder-
opvang. Bij de meeste overige publieke voorzieningen is het beeld gematigd.

Uit een internationale vergelijking van publieke prestaties blijkt dat Nederland een 
betrekkelijke middenmoter is. Deze vergelijking heeft betrekking op de educatieve 
vaardigheden, de gezondheidstoestand en de veiligheid van de bevolking.

De prestaties van het onderwijs zijn vastgesteld met de door leerlingen verworven 
vaardigheden en bereikte opleidingsniveaus. Finland torent hier met kop en schou-
ders boven alle eu-25 landen uit door een hoge score op bereikte opleidingsniveaus 
en een zeer hoge score op bereikte vaardigheden. Nederland combineert een laag 
uitgavenniveau met redelijke onderwijsprestaties. Finland combineert een gemid-
deld uitgavenniveau met uitstekende onderwijsprestaties. De uitzonderlijke score van 
Finland houdt enerzijds verband met het onderwijsstelsel, anderzijds met de bevol-
kingssamenstelling. Het onderwijsstelsel in Finland wordt gekenmerkt door een late 
differentiatie van leerwegen, overwegend universitair geschoolde docenten en betrek-
kelijk autonome en kleinschalige onderwijsinstellingen. Een andere gunstige factor 
in Finland is het zeer lage aantal allochtone leerlingen.

De prestaties van de gezondheidszorg blijken onder meer uit een lange levens-
verwachting, een groot aantal in gezondheid doorgebrachte jaren, een lage kin-
dersterfte en een gunstig oordeel over de eigen gezondheid. De landenverschillen 
in gezondheid zijn gering. Zweden combineert gemiddelde uitgaven met de beste 
prestaties. Nederland heeft het uitgavenniveau van Zweden maar blijft in gezond-
heidstoestand achter bij Zweden. Nederlanders hebben een wat lagere (gezonde) 
levensverwachting en een wat hogere kindersterfte. In Zweden is veel aandacht 
voor preventieve zorg en screening programma’s en is vooral succes geboekt met de 
bestrijding van riskante gewoonten zoals roken en alcoholgebruik.

De prestaties van politie en justitie kunnen worden afgemeten aan het niveau van 
gewelds- en vermogensmisdrijven in een land. Nederland neemt bij de Continentale 
en Scandinavische landen een middenpositie in en blijft de veiligheid vooral achter 
door relatief veel vermogensmisdrijven. Nederland combineert een gemiddeld uitga-
venniveau met een matig niveau van veiligheid. Er blijkt echter nauwelijks een verband 
te bestaan tussen de veiligheid in een land en de uitgaven voor politie en justitie.
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12 Samenvatting

Al met al presteert Nederland in internationaal verband redelijk tot goed. De eco-
nomische groei was de afgelopen periode weliswaar bijzonder matig, maar komt 
momenteel iets boven het eu-15 gemiddelde uit. Op andere economische indicatoren 
scoort Nederland gemiddeld (infl atie, begrotingstekort) tot goed (werkloosheidsbe-
strijding). Ook op de verdeling van de welvaart (armoede) scoort Nederland goed en 
de kwaliteit van het openbaar bestuur is redelijk. Wat betreft publieke dienstverle-
ning is Nederland een middenmoter. De onderwijsprestaties zijn goed en komen dui-
delijk boven het eu-15 gemiddelde uit. Onze gezondheid is echter gemiddeld en de 
criminaliteit iets bovengemiddeld. Het vertrouwen van de bevolking in de publieke 
dienstverlening is redelijk tot goed, en past in de lijn van de prestaties die de publieke 
dienstverlening levert.

Burgers zijn in het algemeen redelijk tevreden over de kwaliteit van meeste publieke 
diensten. Negatief oordeelt men vooral over de ouderenzorg, de rechtspraak en het 
openbaar vervoer. Burgers oordelen zeer positief over de medische zorg, waar de 
tevredenheid tussen 2002 en 2006 is toegenomen. Over de langdurige zorg (oude-
renzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) is men juist minder 
te spreken en vinden velen dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Men is over het 
algemeen tevreden over het basisonderwijs. Ook over het beroepsonderwijs en het 
voortgezet onderwijs oordeelt het merendeel van de mensen positief, maar hier 
wordt de afgelopen jaren wel vaker een verslechtering gezien. De gebruikers van het 
middelbaar beroepsonderwijs zijn niet erg te spreken over de persoonlijke aandacht, 
de huisvesting en de leerresultaten. Ouders vinden de huisvesting van het basison-
derwijs vaak onder de maat. Voorts vind tweederde van de mensen het rechtssysteem 
niet streng genoeg, en ongeveer driekwart vindt dat de effectiviteit van politie en 
justitie te wensen over laat. De meeste mensen met jonge kinderen zijn positief over 
het personeel in de kinderopvang en ook over de algehele kwaliteit. Op praktische 
aspecten als betaalbaarheid en bereikbaarheid scoort de kinderopvang in de ogen 
van de ouders minder goed.

Bezien we de kwaliteit van publieke diensten vanuit het toezicht dat hierop wordt 
gehouden dan komt er een positief beeld naar voren. Maar er worden ook duidelijke 
tekorten gesignaleerd, met name in het speciaal onderwijs (begeleiding van leerlin-
gen), de politie (informatie-uitwisseling), het openbaar vervoer (vertragingen), de 
belastingdienst (tijdige afhandeling van aanslagen), de woningcorporaties (nieuw-
bouw, onderhoud) en de kinderopvang (hygiëne en veiligheid).

In het navolgende worden de algemene conclusies per onderdeel verder uitgewerkt. 
Een meer gedetailleerd inzicht in de verschillende perspectieven op de publieke 
dienstverlening wordt gegeven in de afzonderlijke hoofdstukken.

Toekomstig perspectief
In het verleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau methoden ontwikkeld om 
de toekomstige ontwikkeling van het gebruik van publieke diensten te ramen.
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13Samenvatting

De ramingsuitkomsten worden vervolgens geconfronteerd met de ministeriële meer-
jarenramingen uit de Rijksbegroting. In de jaren negentig werd hierbij gestreefd 
naar een verregaande uniformiteit van ramingsmethoden om de vergelijkbaarheid 
tussen sectoren te bevorderen. In 2002, toen dit instrument voor het laatst werd 
ingezet, is echter besloten om zoveel mogelijk gebruik te maken van gezaghebbende 
externe ramingen, die al dan niet zijn ontwikkeld in samenspraak met het scp. 
Dit maakt het mogelijk om per sector afwijkende methodische keuzen te maken die 
de kwaliteit van de uitkomsten kunnen bevorderen. Bovendien voorkomt dit, dat 
beleidsmakers onnodig worden geconfronteerd met uiteenlopende cijfers. Op basis 
van deze overweging zijn de mlt-raming van het cpb, de zorgraming van het cpb, de 
Referentieraming van het ministerie van ocw en de uitkomsten van het Prognose-
model juridische keten van het wodc in de afweging betrokken. 

Net als bij eerdere Memoranda worden allereerst basisramingen van het voorzieningen-
gebruik opgesteld voor de jaren 2006-2011. Deze ramingen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op aantallen leerlingen of studenten, aantallen artsconsulten, aantallen in 
ziekenhuizen opgenomen patiënten, aantallen bewoners van verzorgingshuizen, aan-
tallen opgehelderde misdrijven, enzovoort. In de ramingen worden naast de effecten 
van een veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling ook trendmatige ontwik-
kelingen verdisconteerd, zoals stijgende onderwijsdeelneming, extramuralisering in 
de gezondheidszorg en een toename van de geregistreerde criminaliteit. 

Volgens de basisraming vertoont de geneesmiddelensector de snelste groei 
(gemiddeld 5,5% per jaar), gevolgd door de kinderopvang (3,8%). Daarna volgen 
de gehandicaptenzorg (2,9%), de ouderenzorg (2,8%), het wetenschappelijk onder-
wijs (2,5%), het hbo (2,1%), de ggz (2,1%) en het bve (1,8%). Een groei van rond 1,5% 
vertonen de ziekenhuizen, extramurale zorg, brandweer en belastingdienst. Politie 
(0,3%), justitie (0,9%), gevangeniswezen (0,8%) en jeugdhulpverlening (0,5%) verto-
nen een meer gematigde groei, terwijl primair onderwijs, voortgezet onderwijs, cul-
tuur, sport en openbaar vervoer een zeer geringe groei of zeer lichte daling vertonen. 
Een gematigde daling treedt op bij de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid 
(–1,0%) en een zeer sterke daling bij asielvraagstukken (–10,8%).

De afwijkingen met de meerjarenramingen zijn het grootst bij het onderwijs, waar 
de sterke stijging van het aantal leerlingen en studenten volgens de Referentie raming 
van het ministerie van ocw maar ten dele wordt overgenomen in de fi nanciële 
meerjarenraming van dit ministerie. De verschillen zijn het sterkst bij het bve en het 
wetenschappelijk onderwijs. In totaal zou voor onderwijs 690 miljoen euro extra 
moeten worden uitgetrokken om tegemoet te komen aan deze gestegen vraag naar 
onderwijs. 

Dit is te klemmender omdat Nederland internationaal gezien een betrekkelijk 
lage positie inneemt wat betreft het opleidingsniveau van de bevolking. Tegen de 
achtergrond van het belang dat in de Lissabon Agenda van de eu wordt gehecht aan 
het behalen van een startkwalifi catie en het verhogen van de deelname aan hoger 
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onderwijs is deze terughoudendheid in het toekennen van extra middelen opmerke-
lijk. Een belangrijke oorzaak is uiteraard de budgetdiscipline die ertoe leidt dat het 
ministerie het nut van extra bestedingen in deze sectoren moet afwegen tegen de 
noden in andere sectoren, zoals het tegengaan van voortijdige schooluitval en het 
verhogen van de leerplichtige leeftijd.

Alle politieke partijen reserveren in hun partijprogramma’s extra middelen voor 
het onderwijs. Deze middelen worden naast een verhoging van de salarissen van leer-
krachten, het tegengaan van taalachterstanden en de vorming van brede scholen ook 
ingezet voor het tegengaan van voortijdige schooluitval en daarmee voor het verkrij-
gen van een startkwalifi catie. Het verhogen van het aantal hoger opgeleiden wordt 
echter niet expliciet genoemd.

Bij de zorg valt de confrontatie tussen de basisraming en de meerjarenraming 
merkwaardig uit. Als uitgangspunt voor de basisraming is de raming voor de zorg 
gekozen die het cpb recentelijk heeft gepubliceerd in het kader van de middellan-
getermijnverkenningen ten behoeve van de kabinetsformatie. Voor de zorgsector is 
er echter alleen een technische meerjarenraming beschikbaar die in feite een nul-
groei weerspiegelt voor de jaren na 2007. Daarom is voor de jaren daarna eveneens 
gebruikgemaakt van de cpb-raming, aangezien deze is geaccepteerd als uitgangs-
punt voor het budgettair kader voor de zorg. Voor de periode 2006-2011 is het verschil 
tussen deze beide ramingen uiteraard nihil. 

Ramingen zijn zoals bekend met de nodige onzekerheid omgeven. Daarom heeft 
het scp voor een aantal voorzieningen ook een schaduwraming opgesteld die voor de 
meeste sectoren is gebaseerd op de standaard (trendextrapolatie)methodiek van de 
scp-basisraming en voor de caresectoren (ouderen en gehandicapten) op de uitkom-
sten van door het scp ontwikkelde specifi eke ramingsmodellen. De scp-ramingen 
voor de curatieve zorg sporen goed met die van het cpb. Voor de gehandicaptenzorg 
en vooral voor de ouderenzorg is de scp-raming circa 1% per jaar lager dan die van 
het cpb. Dit komt ondermeer doordat is aangenomen dat het proces van extramu-
ralisering zich sneller zal doorzetten, met name door een verschuiving van verzor-
gingshuizen naar thuiszorg. Dit resulteert in lagere kosten, ook nadat een correctie 
is aangebracht voor hieruit voortvloeiende veranderingen in de zorgzwaarte bij deze 
twee vormen van dienstverlening. Het belangrijkste verschil is echter dat in de cpb-
raming ook wordt uitgegaan van een verdere toename van de inzet van personele 
en materiële middelen per cliënt. Deze inzet is vooral in de periode 1998-2004 sterk 
gestegen. Dit soort elementen vormen geen onderdeel van de door het scp gehan-
teerde systematiek en zijn ook niet bij andere sectoren in de beschouwing betrokken. 
Het is heel goed mogelijk dat, mede gezien het negatieve imago van de sector (zie 
hoofdstuk 5), ook in de toekomst maatregelen zullen worden genomen om het aantal 
‘handen aan het bed’ verder te verhogen of de kwaliteit van de huisvesting te verbete-
ren. Maar dit lijkt eerder een onderwerp voor expliciete politieke besluitvorming.

Daar staat tegenover dat de ramingen voor de zorgsector over de hele linie juist 
aanmerkelijk hoger zouden uitvallen dan de cpb-raming wanneer in de raming 
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uitsluitend de ontwikkelingen in de laatstgenoemde periode zouden worden door-
getrokken. In deze periode is het zorgstelsel meer vraaggeoriënteerd ingericht. 
Voorts zijn extra middelen vrijgemaakt om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet 
te komen. Per saldo lijken de cpb-ramingen dus een evenwichtig beeld van de te 
verwachten ontwikkelingen te geven.

Bij de vorige editie van dit Memorandum (scp 2002) moest nog worden vermeld dat de 
criminaliteit een stijgende tendens en de ophelderingspercentages van de politie een 
gestage daling vertoonden en dat de extra middelen voor justitie weinig effect leken 
te sorteren. Thans is de uitgangssituatie veel gunstiger: met name de vermogens-
criminaliteit vertoont een gestage daling en de ophelderingspercentages van de poli-
tie zijn sinds 2000 sterk verbeterd. In de door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (Justitie 2006) opgestelde prognose van de strafrechtelijke 
keten groeit de omvang van de politie evenredig met de criminaliteit. Naarmate de 
politie succesvoller is met de criminaliteitsbestrijding, neemt de behoefte aan een 
verdere uitbreiding af. Hier kan gesproken worden van een strafrechtelijke paradox. 
Conform deze uitgangspunten groeit de politie in de raming dus nauwelijks verder 
en blijft de criminaliteit min of meer gelijk. Justitie en gevangeniswezen blijven wel 
een aanzienlijke groei vertonen met circa 0,8%.

De in de fi nanciële meerjarenramingen opgenomen kostenontwikkeling voor 
politie en justitie is 130 miljoen euro hoger dan de in de basisraming verdisconteerde 
stijging. Voor politie en gevangeniswezen worden meer middelen uitgetrokken, voor 
de rechtspraak minder. 

In de raming wordt uitgegaan van een min of meer gelijkblijvende criminaliteit. 
De meeste politieke partijen streven er overigens naar om de criminaliteit verder 
terug te brengen, vooral door het aantal agenten op straat te verhogen. De middelen 
daartoe moeten overwegend worden vrijgemaakt door de administratieve lasten van 
de politie te verlagen.

Voor de acht onder ‘overig’ gerubriceerde voorzieningen komt de basisraming 
in totaal 500 miljoen euro hoger uit dan de meerjarenramingen. De belangrijkste 
verschillen hebben betrekking op de belastingdienst (+310 mln. euro) en de uitvoe-
ringsorganisatie van de sociale zekerheid (+420 mln. euro). 

Bij de belastingdienst is in 2005 een sterke intensivering van circa 200 miljoen 
euro opgetreden in samenhang met de uitvoering van het Bedrijfsplan Belasting-
dienst 2005-2009; toen al was voorzien dat het hier een tijdelijke kostenverhoging 
zou betreffen. Tegen die achtergrond zou het door het scp berekende bedrag met de 
betreffende 200 miljoen moeten worden verlaagd.

Bij de sociale zekerheid wordt in de departementale meerjarenramingen uitge-
gaan van een verbetering van de doelmatigheid bij de uitvoeringsorganisaties. De 
uitvoeringskosten per product zouden hier met in totaal 25% moeten afnemen. 
Overigens is hier ook in de periode 2000-2004 al een daling van de relatieve kost-
prijs opgetreden, vooral bij het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi) en de Sociale 
Dienst, maar in mindere mate ook bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
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ringen (uwv) en de Sociale Verzekeringsbank (svb). 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 betrek-
kelijk laag in verhouding tot de uitkeringskosten, zodat hier enige terughoudend-
heid geboden is. Het scp is echter niet in een positie om deze problematiek goed te 
kunnen beoordelen. Derhalve wil het geen conclusies verbinden aan de rekenuit-
komst dat 420 miljoen euro extra zou moeten worden uitgetrokken voor de uitvoe-
ringskosten in de sociale zekerheid.

Na weglating van de beleidsmatig minder relevant geachte posten resteert een saldo 
van 720 miljoen euro. Het merendeel hiervan heeft betrekking op de te verwachten 
volumeontwikkeling in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschap-
pelijk onderwijs.

Historisch perspectief
Als achtergrond bij de ramingen is de ontwikkeling van de publieke dienstverlening 
in de periode 1995-2004 beschreven op basis van de kosten, de productie en de kost-
prijs. Buiten beschouwing blijven met name het openbaar bestuur in enge zin, defen-
sie en de infrastructuur alsmede voorzieningen waarvoor collectieve fi nanciering 
een ondergeschikte rol speelt. Waar relevant, worden afwijkende ontwikkelingen in 
de tweede helft van de periode (2000-2004) gerapporteerd.

De collectieve inkomsten en uitgaven hebben zich, als aandeel van het bbp, betrekke-
lijk gelijkmatig ontwikkeld. Wel treedt er een geleidelijke daling van het collectieve 
beslag op van rond de 50% midden jaren negentig naar rond de 45% in 2000, waarna 
het beeld stabiliseert. Inkomsten en uitgaven lopen betrekkelijk gelijk op, maar het 
verloop van de collectieve uitgaven vertoont wel het traditioneel ‘anticyclische’ beeld: 
dalende uitgaven bij stijgende inkomsten in perioden van economische groei (1995-
2000) en stijgende uitgaven bij dalende inkomsten in perioden van economische 
stagnatie (2001-2005). De stijgende uitgavenquote in het begin van het nieuwe mil-
lennium is vooral toe te schrijven aan de uitbreiding van publieke diensten. In het 
bijzonder de extra aandacht voor zorg (wegwerken van wachtlijsten), veiligheid (meer 
politie) en onderwijs (kleinere klassen) heeft hieraan bijgedragen. Vanaf 2005 lopen 
de uitgaven, mede door het bezuinigingsbeleid van het toen zittende kabinet, weer in 
de pas met de inkomsten.

De publieke sector voorziet in circa 30% van de totale werkgelegenheid (1,9 miljoen 
arbeidsjaren). Het totale aantal arbeidsjaren in de publieke sector is in de periode 
1995-2003 met 23% sneller gestegen dan in de marktsector (12%). Het grootste deel 
van de arbeidskrachten in de publieke sector werkt in de zorg (43%), gevolgd door de 
civiele overheid (22%) en het onderwijs (20%). De kosten van publieke dienstverle-
ning belopen circa 39% 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 
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2000 naar ruim 12% in 2004. Ook de kosten van de deelsector cultuur en recreatie 
zijn in de loop der tijd iets gestegen. Het aandeel van publieke middelen in de bekos-
tiging van publieke diensten fl uctueert steeds rond de 61%. Dit aandeel is stabiel 
en hoog bij onderwijs (81%) en zorg en welzijn (68%) en stabiel en laag bij de volks-
huisvesting (13%) en cultuur en recreatie (10%). Bij openbaar vervoer is daarentegen 
sprake van een beduidende teruggang van het aandeel van de publieke fi nanciering 
(van 72% in 1995 naar 61% in 2004).Dit is een gevolg van de verhoging van de eigen 
bijdragen van burgers.

De reële kosten van de publieke diensten zijn in de periode 1995-2004 met gemid-
deld 3,4% per jaar gestegen. Per saldo blijkt de groei van de kosten in vrijwel gelijke 
mate te kunnen worden toegeschreven aan een toegenomen productie (1,8%) en aan 
toegenomen kosten per product (1,6%). De groei van de publieke dienstverlening 
bleef achter bij de groei van de marksector (3,0%), maar in de marksector is de groei 
in het eerste deel van de beschouwde periode veel hoger dan in het tweede deel. 
De publieke dienstverlening vertoont juist de geringste groei in het begin van de 
beschouwde periode en trekt aan in het begin van het nieuwe millennium. Politie en 
justitie geeft de hoogste groeicijfers voor de productie (3,9% per jaar), gevolgd door 
de zorgsector (2,3%) en het onderwijs (1,1%). De groei van de justitiële en politiële 
productie is hoofdzakelijk in de jaren 2000-2003 tot stand gekomen.

Voor de toegenomen kostprijs zijn drie factoren verantwoordelijk: een stijging 
van de loonkosten per arbeidsjaar (1,7%), een stijging van de materiële kosten per 
product (1,3%) en een achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit (0,0%). 
In de marksector zijn de arbeidskosten eveneens gestegen (1,7%), maar zijn de 
materiële kosten per product nauwelijks gestegen (0,1%) en is de arbeidsproduc-
tiviteit wel sterk toegenomen (2,3%). De achterblijvende ontwikkeling van de 
(arbeids)productiviteit in de publieke dienstverlening voldoet aan het klassieke 
beeld, dat is vastgelegd in de wet van Baumol.

De reële kosten van het onderwijs zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 3,3% 
per jaar gestegen, waarvan een derde deel door een toegenomen productie (1,1%) en 
tweederde deel vanwege een toegenomen kostprijs per leerling (2,2%).

De stabiele maar relatief gematigde groei van de productie in het onderwijs is het 
resultaat van een relatief sterke toename van het aantal leerlingen in het speciaal 
onderwijs (met 1,5% per jaar) en het hoger beroepsonderwijs (2,5%) en een lage groei 
van het aantal leerlingen in de overige onderwijssoorten (0,6 à 0,8%). Bij het speciaal 
onderwijs heeft de groei niet alleen een demografi sche achtergrond, maar er is ook 
een deelname-effect. Bij het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs 
is het fors negatief demografi sch effect meer dan geheel gecompenseerd door een 
deelname-effect, dat samenhangt met de gestadige verlenging van de verblijfsduur 
van jongeren in het onderwijs en de hiermee samenhangende verhoging van het 
opleidingsniveau.
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De stijging van de relatieve kostprijs is relatief groot. Daarvoor zijn vooral het speci-
aal onderwijs (3,8%), het middelbaar beroepsonderwijs (3,1%) en het basisonderwijs 
(3,0%) verantwoordelijk. De jaarlijkse groei van de kostprijs van speciaal onderwijs 
is in de periode 2000-2004 zelfs boven de 10% uitgekomen. Bij het speciaal onder-
wijs is vooral de personeelsinzet per leerling fors toegenomen (en vanaf 2000 ook de 
materiële inzet per leerling), bij het middelbaar beroepsonderwijs en basisonderwijs 
zijn vooral de loonkosten per arbeidsjaar en de materiële kosten per leerling sterk 
toegenomen.

De reële kosten van de zorg zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 4,0% per jaar 
gestegen, waarvan 2,3% is toe te schrijven aan een toegenomen productie en de rest 
aan een toegenomen kostprijs. In de periode 2000-2004 zijn de jaarlijkse kosten van 
de zorg met 5,3% nog hoger uitgekomen. Deze kostenstijging valt voor tweederde 
uiteen in een volumecomponent (3,5%) en voor eenderde deel in een prijscomponent 
(1,8%). De stijging van de kosten in de verpleging en verzorging is in de periode 
2000-2004 veel groter geweest dan in de geneeskundige zorg. Als gevolg van het 
beschikbaar komen van wachtlijstmiddelen (en daarmee gedeeltelijk loslaten van de 
budgettering) zijn de uitgaven tussen 2001 en 2003 fors gestegen.

In de periode 2000-2004 kwam de jaarlijkse kostenstijging door een hogere pro-
ductie nog 1,3 procentpunt hoger uit. De volumegroei van de zorgsector is de resul-
tante van sterke stijgingen bij de verstrekking van geneesmiddelen (7,0% per jaar) 
en de thuiszorg (5,1%) en een lichte daling bij verzorgingshuizen (–1,2%). De overige 
voorzieningen vertonen een groei rond het gemiddelde (2,5%). De groei van de zorg-
voorzieningen is beduidend hoger dan men op demografi sche gronden zou verwach-
ten, met name bij op ouderen gerichte voorzieningen. Een uitzondering vormen de 
verzorgingshuizen, die op grond van louter demografi sche ontwikkelingen een forse 
groei zouden moeten doormaken, maar die als gevolg van extramuralisering een 
volumedaling hebben ondergaan. Dit vormt ook de verklaring voor de sterke groei 
van het gebruik van de thuiszorg.

De ontwikkeling van de kostprijs verschilt aanzienlijk tussen zorgvoorzieningen. 
Meer dan gemiddelde kostprijsstijgingen treffen we aan bij de verzorgings huizen 
(3,9%), de gehandicaptenzorg (3,1%) en de verpleeghuizen (3,0%). Deze kostprijs-
cijfers liggen in de periode 2000-2004 nog 1 procentpunt hoger. Bij de verzorgings-
huizen zijn, mede vanwege de toegenomen zorgzwaarte, de personeelsinzet per 
verzorgde en de materiële kosten per verzorgde sterk gestegen. Bij de gehandicapten-
zorg en de verpleeghuiszorg betreft het vooral de arbeidskosten en materiële kosten 
per verzorgde.

De reële kosten van politie en justitie zijn in de periode 1995-2004 met gemiddeld 
4,7% per jaar gestegen. Deze kostenstijging is in belangrijke mate toe te schrijven 
aan een fors toegenomen productie (3,9% per jaar). Bij politie zien we bij een gema-
tigde stijging van de geregistreerde criminaliteit een gematigde stijging van het 

Memorandum_10.indd   Sec1:18Memorandum_10.indd   Sec1:18 22-12-2006   11:30:3822-12-2006   11:30:38



19Samenvatting

aantal ophelderingen, maar vanaf 2001 weet de politie aanzienlijk meer misdrijven 
op te lossen, hetgeen de productie fors heeft opgestuwd. Bij de rechtspraak daalt 
de productie aanvankelijk, maar vanaf 2000 is een sterke groei opgetreden van het 
aantal afgehandelde zaken.

De gematigde kostprijsontwikkeling (0,8%) houdt vooral verband met een daling 
van de kostprijs van politiediensten (–1,1%), die kan worden toegeschreven aan een 
toegenomen arbeidsproductiviteit, gematigde loonkostenontwikkelingen en een 
achterblijvende ontwikkeling van de materiële kosten. Bij de rechtspraak (6,4% 
per jaar) is de kostprijs wel fors gestegen, maar deze stijging heeft zich geheel 
voltrokken in de periode 1995-2000. Deze stijging werd vooral gedomineerd door 
sterk gestegen materiële kosten per product. Daarnaast spelen een achterblijvende 
arbeidsproductiviteit en toegenomen arbeidskosten een rol.

Bij de overige voorzieningen is het groeitempo van de kinderopvang opmerkelijk, 
die met bijna 9% per jaar de snelst groeiende voorziening is. Deze groei hangt mede 
samen met de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en de beleidsinspanning om 
te voorzien in het daartoe benodigde aanbod van kinderopvang. Bij een gemiddelde 
stijging van de kostprijs van kinderopvang met ruim 2% per jaar komt de gemiddelde 
stijging van de totale kosten uit op ruim 11% per jaar. De jaarlijkse stijging van de 
kostprijs van kinderopvang is zowel toe te schrijven aan een toename van de mate-
riële kosten per kind in opvang, de kosten per arbeidsjaar als aan een daling van de 
arbeidsproductiviteit.

Bij de meeste overige publieke voorzieningen is het beeld gematigd. Zo zien we 
jaarlijkse kostenstijgingen van 2,8% bij de belastingdienst (toegenomen productie bij 
gelijkblijvende kostprijzen), van 0,8% bij het openbaar vervoer (deels meer productie, 
deels stijgende kostprijzen) en van 0,1% bij de uitvoering van de sociale zekerheid 
(een afgenomen productie wordt gecompenseerd door toegenomen kostprijzen). Bij 
de belastingdienst zijn de totale kosten in de periode 2000-2004 met bijna 3% per 
jaar gedaald door sterk afgenomen materiële kosten per aanslag. Bij de asielopvang 
zijn wel grote jaarlijkse kostenstijgingen gerealiseerd, maar deze dateren geheel uit 
de jaren negentig. In de periode 2000-2004 zijn de kosten door een afname van de 
asielaanvragen juist met bijna 8% per jaar gedaald.

Internationaal perspectief
Een van de meest constante uitkomsten van internationale vergelijkingen is dat 
steeds dezelfde clusters van landen naar voren komen: de Scandinavische landen, 
de Continentale landen, de Mediterrane landen, de Oost-Europese landen en de 
Angelsaksische landen. Nederland neemt doorgaans een positie in tussen de Scan-
dinavische en Continentale landen. In de hier gepresenteerde vergelijking zijn steeds 
de relatieve posities bepaald die landen innemen op de publieke prestaties die zij 
leveren. De vergelijking heeft betrekking op de publieke prestaties op drie beleidster-
reinen: onderwijs, gezondheidszorg en criminaliteitsbestrijding. Daarbij gaat het 
niet om de productie maar om de effecten die worden bereikt: op de vaardigheden, 
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de gezondheidstoestand en de veiligheid van de bevolking. Daarnaast zijn ook de 
prestaties van de overheid in brede zin vergeleken. Het gaat hierbij om de stabiliteit 
en groei van de economie, de verdeling van de welvaart over de bevolking en de kwa-
liteit van het openbaar bestuur.

Het Europese continent wordt al geruime tijd gekenmerkt door een lage bevolkings-
groei vanwege een lage vruchtbaarheid. Nederland neemt met de Scandinavische 
landen een middenpositie in. De Mediterrane en Angelsaksische landen compense-
ren hun lage vruchtbaarheid door een hoge immigratie. Nederland behoort met een 
vestigingsoverschot van 2,75 migranten per 1000 inwoners in de periode 2000-2003 
tot de lage middenmoot. Ook de Scandinavische landen kennen een laag tot zeer 
laag vestigingsoverschot.

De bevolkingssamenstelling bepaalt in belangrijke mate het beroep op de col-
lectieve uitgaven. Jongeren gebruiken vooral onderwijsuitgaven (groene druk) en 
ouderen zorg en pensioenen (grijze druk). Nederland wordt in 2004 gekenmerkt 
door een relatief hoge groene druk (27%) en een relatief lage grijze druk (21%). Bij de 
groene druk is Nederland in internationaal verband een hoge middenmoter en bij de 
grijze druk een lage middenmoter. Dit beeld zet zich ook in de toekomst voort. Voor 
Nederland wordt in 2015 een grijze druk van 27% verwacht, waarmee het samen met 
de Angelsaksische landen een relatief lage grijze druk zal kennen. Daarna verandert 
het beeld en zal de grijze druk sterk oplopen tot 41% in 2030.

Niet alleen zien we in het begin van dit millennium grote verschillen in de groei van 
de bevolking, maar ook in de groei van de economie. De gemiddelde economische 
groei van de eu-25 landen is gedaald van gemiddeld 2,9% in de periode 1995-2000 
naar gemiddeld 1,8% in de periode 2001-2005. De groei van de Nederlandse eco-
nomie is veel scherper gedaald: van gemiddeld 3,8% in de periode 1995-2000 naar 
gemiddeld 1,2% in de periode 2001-2005. Nederland herstelt zich echter krachtig van 
deze inzinking met een verwachte jaarlijkse groei van 3,1% in de periode 2005-2007.
De economische groei bepaalt samen met de bevolkingsgroei het bbp per hoofd van 
de bevolking. Wanneer dit wordt gecorrigeerd voor verschillen in consumptieprijzen 
en infl atie, dan blijkt dat Nederland steeds een hoge middenmoter is geweest, maar 
in de periode 2000-2004 iets terrein heeft verloren. Door een hogere dan gemiddelde 
economische groei in de periode daarna zal Nederland naar verwachting zijn oude 
middenmootpositie binnenkort weer bereiken.

Een groot deel van het inkomen uit het bbp wordt door de overheid uitgegeven aan 
sociale uitkeringen en klassieke overheidstaken als onderwijs, zorg, veiligheid en 
openbaar bestuur. In veel landen dragen burgers zelf bij aan deze klassieke over-
heidstaken, vooral in de Verenigde Staten. Deze particuliere uitgaven dragen samen 
met de publieke uitgaven bij aan de bekostiging van publieke diensten. In Nederland 
zijn de uitkeringslasten in verhouding laag (ruim 11%), mede door een relatief gun-
stige grijze druk en een lage werkloosheid. Bij de uitgaven voor publieke diensten 
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scoort Nederland met 35% relatief hoog, net onder het niveau van de Scandinavische 
landen. Dit komt vooral door het relatief hoge niveau van uitgaven voor openbaar 
bestuur, milieu en economische zaken (inclusief landbouw, visserij en vervoer). Bij 
de onderwijsuitgaven nestelt Nederland zich met een aandeel van 5,0% echter in de 
achterhoede van de oude eu-15 landen. Met de zorguitgaven en de veiligheidsuitga-
ven (politie en justitie) positioneert Nederland zich in de Europese middenmoot.

De prestaties van het onderwijs kunnen worden vastgesteld met de door leerlingen 
verworven vaardigheden en bereikte opleidingsniveaus. Finland torent hier met kop 
en schouders boven alle eu-25 landen uit door een hoge score op bereikte oplei-
dingsniveaus en een zeer hoge score op bereikte vaardigheden. De andere Scandi-
navische en Angelsaksische landen scoren in verhouding ook hoog. Ook Nederland 
neemt met 8ste positie in de ranglijst van de 23 betrokken landen een relatief gun-
stige positie in. Nederland combineert een hogere score voor ‘vaardigheden’ met een 
lagere score voor ‘opleidingniveau’. Wanneer de prestaties van het onderwijs worden 
afgezet tegen de uitgaven voor onderwijs blijkt het verband weliswaar positief maar 
zwak te zijn. Hoge uitgaven garanderen zeker geen hoge onderwijsprestaties. Neder-
land combineert een laag uitgavenniveau met redelijke onderwijsprestaties. Finland 
combineert een gemiddeld uitgavenniveau met uitstekende onderwijsprestaties. De 
uitzonderlijke score van Finland houdt enerzijds verband met het onderwijsstelsel, 
anderzijds met de bevolkingssamenstelling. Het onderwijsstelsel in de Scandina-
vische en Angelsaksische landen wordt gekenmerkt door late differentiatie van 
leerwegen en selectie van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Verder zijn de leer-
krachten in Finland veelal universitair geschoold en professioneel ingesteld, zijn de 
onderwijsinstellingen betrekkelijk autonoom in de inrichting van het onderwijs en 
de verantwoording van leerprestaties, is het onderwijs betrekkelijk kleinschalig met 
een hechte band tussen leerlingen en leraren en is het bedrijfsleven sterk betrokken 
bij het beroepsonderwijs (Worldbank 2006). Dit zijn allemaal factoren die in de prak-
tijk gunstig blijken uit te werken op de onderwijsprestaties (eu 2006). Een andere 
gunstige factor in Finland is het zeer lage aantal allochtone leerlingen, die wanneer 
zij uit een andere (taal)cultuur afkomstig zijn, lagere leerprestaties leveren en aldus 
de landenscore negatief beïnvloeden (oecd 2006b).

De prestaties van de gezondheidszorg blijken onder meer uit een lange levensver-
wachting, een groot aantal in gezondheid doorgebrachte jaren, een lage kinder-
sterfte en een gunstig oordeel over de eigen gezondheid. De landenverschillen in 
gezondheid zijn gering. Nederland neemt met de tiende positie een middenmootpo-
sitie in. Daartoe dragen alle vier de indicatoren in gelijke mate bij. Net als bij onder-
wijs is er een positieve maar zwakke relatie tussen de gezondheidstoestand van de 
bevolking en de uitgaven voor zorg. Finland en Luxemburg combineren lage uitgaven 
met redelijke prestaties en Zweden combineert gemiddelde uitgaven met goede pres-
taties. Nederland heeft het uitgavenniveau van Zweden maar blijft in gezondheids-
toestand zo’n 15% achter bij Zweden. Nederlanders hebben een wat lagere (gezonde) 
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levensverwachting en een wat hogere kindersterfte. In Zweden is veel aandacht voor 
preventieve zorg en screening programma’s en is vooral gezondheidswinst geboekt 
met ziekten die gerelateerd zijn aan de bloedsomloop en met de bestrijding van ris-
kante gewoonten zoals roken en alcoholgebruik (eo 2005). In Nederland is hier in 
preventieve en diagnostische zin nog gezondheidswinst te boeken. Een nieuw gevaar 
schuilt in de toenemende zwaarlijvigheid, die zowel in Zweden als Nederland nog net 
onder de 10% uitkomt, maar in alle landen een stijgende trend vertoont (oecd 2005).

De prestaties van politie en justitie kunnen worden afgemeten aan het niveau van 
gewelds- en vermogensmisdrijven in een land. Nederland neemt bij de Continentale 
en Scandinavische landen een middenpositie in. In Nederland blijft de veiligheid 
vooral achter door relatief veel vermogensmisdrijven. In Nederland en veel Conti-
nentale en Scandinavische landen worden per geregistreerd misdrijf minder dan 
vijf gevangenisdagen opgelegd tegen het tienvoudige in de vs. Ook de meeste Oost-
Europese landen worden gekenmerkt door een hoge repressiviteit met een strenge 
bestraffi ng. De Mediterrane landen nemen een tussenpositie in. In landen waar de 
repressiviteit hoog is, is de criminaliteit in het algemeen wel iets lager, maar erg 
sterk is dit verband niet. Er blijkt nauwelijks een verband te bestaan tussen de veilig-
heid in een land (in termen van misdrijven) en de uitgaven voor politie en justitie. 
Nederland combineert een gemiddeld uitgavenniveau met een matig niveau van vei-
ligheid. Er is ook is geen verband tussen de veiligheid in een land en gevoelens van 
onveiligheid die de bevolking koestert. In Nederland voelen de burgers zich betrek-
kelijk veilig, maar ze hebben wel een hogere kans dan burgers in andere landen om 
slachtoffer van een misdrijf te worden.

De scores voor educatieve vaardigheden, de gezondheidstoestand en de veiligheid 
van de bevolking kunnen worden opgeteld tot een totale prestatiescore voor publieke 
diensten. Opmerkelijk is dat veel landen een totaalscore hebben die weinig afwijkt 
van het gemiddelde. Blijkbaar compenseert een goede score op één terrein vaak een 
slechte score op een ander terrein, en omgekeerd. Van de eu-25 zijn er twee landen 
met een betrekkelijk hoge score (Finland en Ierland) en vier landen met een betrek-
kelijk lage score (Portugal, Polen, Engeland en Hongarije). De overige landen, waar-
onder Nederland, liggen binnen een smalle bandbreedte.

De prestaties van de overheid kunnen in een breder perspectief worden geplaatst. 
De prestaties op de beleidsterreinen onderwijs, zorg en veiligheid zijn te rangschik-
ken onder de allocatiefunctie van de overheid: een voldoende niveau van publieke 
voorzieningen. Voor een breder beoordelingskader kan daarnaast rekening worden 
gehouden met de twee andere kerntaken van de overheid: het streven naar een even-
wichtige economische ontwikkeling (stabilisatiefunctie) en het tot stand brengen 
van een redelijke inkomensverdeling (verdelingsfunctie). Ten slotte draagt ook de 
‘kwaliteit’ van het openbaar bestuur bij aan de publieke prestaties. Wanneer deze 
vier publieke functies worden samengenomen, blijkt dat de Scandinavische landen 
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de hoogste posities innemen en de Mediterrane landen de laagste. De Continentale 
landen scoren rond het gemiddelde. De verschillen binnen deze landengroepen zijn 
betrekkelijk gering. Nederland scoort bovengemiddeld, hetgeen vooral te danken 
is aan een goede score op de verdeling van de welvaart (relatief weinig huishoudens 
onder de armoedegrens). Wanneer de totale publieke prestaties worden afgezet 
tegen de publieke uitgaven, blijkt Nederland met een gemiddeld uitgavenniveau en 
bovengemiddelde prestaties redelijk te scoren. Maar het kan beter, want met name 
de praktijk in de Scandinavische landen lijkt aan te tonen dat een hoge inzet van 
overheidsmiddelen niet gepaard hoeft te gaan met geringe economische prestaties 
of met een ineffi ciënte overheid. Dit neemt niet weg dat de relatie tussen prestaties 
en ingezette middelen over het algemeen zwak is. Extra geld garandeert dus bepaald 
geen extra prestatie.

Nederland heeft zijn middenpositie op de ranglijst voor totale prestaties van de 
overheid behouden. Rond 2001 werd een redelijke score behaald en deze score kon 
ook rond 2004 worden genoteerd. Ook de vier samenstellende indicatoren vertonen 
weinig beweging. Iets positiever scoort Nederland op het tot stand brengen van een 
goed opgeleide, gezonde en zich veilig voelende bevolking en het functioneren van 
de overheid; iets negatiever scoort Nederland op het voorzien in een stabiele econo-
mische ontwikkeling en het verdelen van de welvaart over de bevolking. Per saldo 
leidt dit evenwel tot vergelijkbare scores voor de totale Nederlandse prestaties rond 
2001 en rond 2004.

Politiek perspectief
In verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn allerlei wensen te vinden 
over de toekomstige inrichting van de publieke dienstverlening. Over een aantal 
zaken zijn de meeste politieke partijen het eens. Er moet fl ink bezuinigd worden op 
het aantal ambtenaren en politici op verschillende bestuursniveaus. Er moet extra 
geld komen voor salarissen in het onderwijs. Taalachterstanden moeten vroeg (bij 
kleuters) worden gesignaleerd en via bijvoorbeeld de voorschool worden aangepakt. 
De vvd (met een verplichte taaltoets) en het cda (met een schoolplicht bij achter-
stand) gaan hierin het verst. Ook hebben alle partijen aandacht voor het behalen van 
een startkwalifi catie. GroenLinks wil recht op onderwijs voor personen zonder start-
kwalifi catie. De vvd, de sp en de ChristenUnie willen een leerwerkplicht tot 23 jaar 
en het cda en de PvdA willen een leerwerkplicht tot 27 jaar. Met uitzondering van de 
vvd willen alle partijen voorzieningen voor mantelzorgers en vier partijen willen af 
van de no-claim in de ziektekostenverzekering (dit geldt niet voor vvd en D66).

Het cda wil een verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren, waar 
andere partijen vooral de mogelijkheid willen bieden (PvdA, sp en ChristenUnie). 
Met marktwerking in de zorg wil het cda een fl inke kostenbesparing bewerkstelli-
gen. De toeslag voor kinderopvang moet hoger, de kinderbijslag moet onafhankelijk 
blijven van het inkomen. Verder is het cda voor de vorming van een landelijke poli-

Memorandum_10.indd   Sec1:23Memorandum_10.indd   Sec1:23 22-12-2006   11:30:3922-12-2006   11:30:39



24 Samenvatting

tiedienst, tegen de vorming van een Randstadprovincie en tegen het afschaffen van 
de waterschappen.

De PvdA wil evenals GroenLinks en de sp meer afhankelijkheid van het inkomen 
bij de vaststelling van de premie voor de basisverzekering ziektekosten. Daarnaast 
willen deze partijen een uitbreiding van het basispakket. Ook zijn deze drie partijen 
voor het opheffen van de waterschappen, terwijl D66 dit wil onderzoeken.

De PvdA wil extra personeel in de ouderenzorg, gratis kinderopvang voor drie 
dagen en afschaffi ng van de werkgeversbijdrage voor de kinderopvang. Er wordt 
extra geld uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls in de kinderopvang. Op bestuur-
lijk niveau wil deze partij minder Eerste en Tweede Kamerleden. Ook de vvd wil 
het aantal Kamerleden beperken en gratis kinderopvang voor werkende ouders. 
De Randstad moet één provincie vormen.

De sp wil geen gratis kinderopvang, maar wil de bijdrage van ouders halveren en 
tegelijkertijd de kwaliteit een impuls geven. Evenals GroenLinks is de sp van mening 
dat de kinderbijslag omhoog moet, maar dan wel inkomensafhankelijk moet 
worden. Om de veiligheid te waarborgen moeten er extra agenten en rechters komen. 
De provincies moeten worden omgevormd tot kleinschalige regio’s.

GroenLinks wil gratis kinderopvang en afschaffi ng van de werkgeversbijdrage 
voor kinderopvang. De Eerste Kamer kan in zijn geheel worden afgeschaft. D66 
wil in plaats van de provincies een regionaal bestuur op landsdeelniveau. Ook deze 
partij wil de Eerste Kamer afschaffen.

De ChristenUnie wil meer personeel in verpleeghuizen en een hogere toeslag zorg-
kosten voor alleenstaanden. Het aantal agenten moet worden uitgebreid. De (hogere) 
kinderbijslag en de toeslag kinderopvang moeten opgaan in een kindgebonden 
budget dat naar eigen inzicht kan worden besteed (aan bijvoorbeeld kinderopvang).

De plannen van de zes partijen geven ook in fi nanciële termen een gevarieerd beeld 
(zie cpb 2006b). GroenLinks intensiveert het meest (5½ mld. euro) en de vvd bezui-
nigd het meest (–3¼ mld.) op de collectieve uitgaven. Aan uitgaven zijn ook inver-
dieneffecten verbonden. Dit betekent dat de uiteindelijke effecten op het emu-saldo 
gematigder zijn dan de intensiveringen of bezuinigingen suggereren. Bovendien 
moeten korte termijn effecten (tot 2011) worden onderscheiden van lange termijn 
effecten (structureel). Op lange termijn komen de partijen in het rechter spectrum 
op een iets hoger emu-saldo uit (ca. 1% van het bbp) dan de partijen in het linker 
spectrum (circa ¼%).

Kwalitatief perspectief
Burgers zijn in het algemeen redelijk tevreden over de kwaliteit van meeste publieke 
diensten, hoewel bijna niemand zegt dat de dienstverlening zeer goed is. Veelal vindt 
men dat de kwaliteit van de dienstverlening niet is veranderd. Negatief oordeelt men 
vooral over de ouderenzorg, de rechtspraak en het openbaar vervoer. Bij de ouderen-
zorg en het openbaar vervoer oordeelt men ook over de ontwikkelingen negatief, 
evenals bij het onderwijs.
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Burgers oordelen zeer positief over de medische zorg, en de tevredenheid is tussen 
2002 en 2006 toegenomen. De mening van gebruikers van de medische zorg is meer 
uitgesproken dan die van niet-gebruikers. Gemiddeld gezien is er echter geen ver-
schil tussen beide groepen. Ook mensen die in de zorg werken oordelen niet anders 
dan anderen. De wachtlijsten voor een afspraak met een medisch specialist en in het 
ziekenhuis zijn te lang en zijn volgens gebruikers langer geworden tussen 2002 en 
2006. Dit beeld spoort niet goed met de afname van het aantal mensen op de wacht-
lijst voor opname in het ziekenhuis.

Over de langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezond-
heidszorg) is men juist minder te spreken. Ook vinden velen dat de kwaliteit daar 
achteruit is gegaan. Ook hier zien we geen verschillen tussen mensen die in de zorg 
werken en die dat niet doen.

Men is over het algemeen tevreden over het wetenschappelijk onderwijs en het 
basisonderwijs. Ook over het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs oordeelt 
ongeveer 60% van de mensen positief, maar hier wordt de afgelopen jaren wel vaker 
een verslechtering gezien. Ouders met basisschoolkinderen of met kinderen op het 
middelbaar beroepsonderwijs zijn positiever over dat type onderwijs dan anderen. 
Voor het voortgezet onderwijs vinden we geen verschillen. Evenmin zijn er verschil-
len tussen mensen die in het onderwijs werken en die daar niet werken.

Tweederde van de mensen vindt het rechtssysteem niet streng genoeg, en ongeveer 
driekwart vindt dat de effectiviteit van politie en justitie te wensen over laat. Over de 
integriteit van de politie en het justitiële apparaat zijn de meningen verdeeld: de ene 
helft is positief en de andere helft is negatief. Het oordeel over de repressiviteit is in 
2006 negatiever dan in 2002 net zoals over de integriteit van de politie; het oordeel 
over de integriteit van rechters en over de effectiviteit is juist positiever geworden.

In 2006 is ongeveer een derde van de respondenten niet tevreden over de kwaliteit 
van hun woning. Verder is de voorkeur voor het kopen van een woning toegenomen, 
maar wordt het onderhoud hiervan vaker als een minder positief aspect gezien. 
Steeds meer mensen denken dat er in buurten met veel koopwoningen net zoveel 
problemen met vandalisme, vernieling en bekladding voorkomen als in buurten met 
veel huurwoningen.

De meeste mensen met kinderen onder de 12 jaar zijn positief over het personeel in 
de kinderopvang en ook over de algehele kwaliteit. Op praktische aspecten als betaal-
baarheid en bereikbaarheid scoort de kinderopvang minder goed. Zoals verwacht zijn 
gebruikers van kinderopvang positiever over de kwaliteit dan niet-gebruikers.

De gebruikers van de meeste voorzieningen oordelen over veel kwaliteitsaspecten 
positief. Uitzondering hierop zijn de gebruikers van het middelbaar beroepsonder-
wijs. Men is weinig erg te spreken over de persoonlijke aandacht, de huisvesting en 
de leerresultaten. Ook oordelen gebruikers van de thuiszorg en de kinderopvang 
negatief over de fl exibiliteit, en vinden ouders de huisvesting van het basisonderwijs 
vaak onder de maat. In het algemeen komen de ziekenhuiszorg en de kinderopvang 
beter uit de bus dan het onderwijs.
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Bezien we de kwaliteit van publieke diensten vanuit het toezicht dat hierop wordt 
gehouden (objectieve kwaliteit) dan komt er een positief beeld naar voren. Maar er 
worden ook duidelijke tekorten gesignaleerd, met name in het speciaal onderwijs 
(begeleiding van leerlingen), de politie (informatie-uitwisseling), het openbaar 
vervoer (vertragingen), de belastingdienst (tijdige afhandeling van aanslagen), de 
woningcorporaties (nieuwbouw, onderhoud) en de kinderopvang (hygiëne en veilig-
heid).

Algemeen kan worden geconcludeerd dat men redelijk tevreden is over de publieke 
dienstverlening. Het beroepsonderwijs, en de langdurige zorg (zoals voor ouderen 
of gehandicapten) vormen hierop negatieve uitzonderingen. De meeste mensen 
geven aan dat de kwaliteit gelijk gebleven is. Degenen die niet tevreden zijn over de 
dienstverlening geven ook veelal aan dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Daarnaast 
blijkt het publiek van veel voorzieningen een negatief beeld te hebben. Gebruikers 
zijn eerder tevreden over de kwaliteit dan niet-gebruikers. In de loop der tijd zijn de 
verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers iets toegenomen.
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2 Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

Dit hoofdstuk plaatst de publieke dienstverlening in een historisch perspectief. De 
publieke dienstverlening vormt een belangrijk onderdeel van de totale nationale pro-
ductie en legt een groot beslag op de overheidsuitgaven. Er wordt een globaal beeld 
gegeven van de ingezette middelen in termen van geld en personeel, zowel voor het 
totaal van de publieke dienstverlening als voor de onderscheiden deelsectoren. De 
ontwikkeling van de kosten van publieke diensten wordt beschreven en verklaard 
vanuit ontwikkelingen in de productie, de personeelskosten, de materiële kosten en 
de arbeidsproductiviteit (zie scp 2006a). Daarbij wordt uitgegaan van de uitkomsten 
voor de periode 1995-2004 (waar mogelijk 1995-2005).

Bij de afbakening van diensten die tot de publieke sector worden gerekend wordt 
uitgegaan van functies die in moderne westerse samenlevingen aanleiding blijken 
te geven tot bemoeienis van de overheid, zoals openbaar bestuur, onderwijs, zorg, 
sociale bescherming en veiligheid. Omdat de marktwaarde van publieke diensten 
doorgaans moeilijk is te bepalen, moet voor de vaststelling van het productievolume 
worden uitgeweken naar fysieke indicatoren voor geleverde prestaties. Bij diensten 
als onderwijs en zorg, waarbij sprake is van fi nale dienstverlening aan burgers, 
kan de productie betrekkelijk goed met prestatie-indicatoren worden gemeten. Bij 
diensten als openbaar bestuur en defensie kan de productie echter moeilijk worden 
gemeten.

2.1 Economische belang van de publieke dienstverlening

Met de publieke dienstverlening zijn veel overheidsmiddelen gemoeid en veel per-
sonele kosten. In deze paragraaf wordt de fi nanciële en personele positie van de 
publieke dienstverlening in de Nederlandse economie en de collectieve sector nader 
uitgewerkt.

Het verloop van de collectieve inkomsten en uitgaven in de periode 1995-2005 is, 
uitgedrukt als percentage van het bbp, betrekkelijk stabiel.1 Wel zien we een geleide-
lijke daling van het collectieve aandeel van rond de 50% midden jaren negentig naar 
rond de 45% in 2000, waarna het beeld stabiliseert. De uitgaven komen alleen in 
2000 substantieel onder de inkomsten uit.2 In de overige jaren lopen inkomsten en 
uitgaven betrekkelijk gelijk op, uitgezonderd de jaren rond 1995 en 2003. Hier toont 
de fi guur het typisch anticyclisch verloop van de collectieve uitgaven, die vanaf 2000, 
toen de economische groei stagneerde, weer een groter beslag op het bbp zijn gaan 
leggen.

De daling van de collectieve uitgavenquote in de tweede helft van de jaren negen-
tig komt vooral voor rekening van de overdrachtsuitgaven en de rente-uitgaven 

Memorandum_10.indd   Sec2:27Memorandum_10.indd   Sec2:27 22-12-2006   11:30:3922-12-2006   11:30:39



28 Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

(fi guur 2.1). Maar ook het aandeel van de uitgaven voor publieke diensten is iets 
gedaald: van 25% van het bbp in 1995 naar 23% in 2000. 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), vei-
ligheid (meer politie) en onderwijs (kleinere klassen) hebben hieraan bijgedragen 
(teller effect), maar ook de achterblijvende groei van de economie heeft de uitga-
venquote opgestuwd (noemereffect). Na 2003 neemt de uitgavenquote weer iets af, 
waaraan zowel de herstellende economie als het sectorbrede bezuinigingsbeleid van 
het toen zittende kabinet heeft bijgedragen. Daarmee zijn uitgaven en inkomsten in 
2005 weer nagenoeg in evenwicht.

Ongeveer 30% van de totale werkgelegenheid (1,9 mln. arbeidsjaren) komt in de 
publieke sector tot stand. De grootste sectoren zijn zorg en welzijn (43% van de 
publieke sector) en onderwijs (20%).

Figuur 2.1
Het verloop van collectieve uitgaven naar hoofdrubrieken, als percentage van het bbp, 1995-2005

Bron: CBS (Nationale Rekeningen) SCP-bewerking
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Ook de kosten van publieke diensten vertonen, uitgedrukt als percentage van het bbp, 
een grote mate van stabiliteit. 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 van publieke 
diensten in 2005 weer gestegen naar 38,5% van het bbp. Hierbij is tot op zekere 
hoogte sprake van een ‘noemereffect’: de aanvankelijke daling wordt vooral veroor-
zaakt door een forse economische groei en de daaropvolgende stijging vooral door 
een achterblijvende economische groei. De kosten van publieke diensten belie pen in 
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29Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

2005 een bedrag van 195 miljard euro. Ruim 60% van deze uitgaven wordt door de 
collectieve sector gefi nancierd (belastingen en premies van verplichte verzekeringen). 
De rest bestaat uit afschrijvingen (7%) en inkomsten van derden, waaronder eigen 
bijdragen van gebruikers (33%).

Figuur 2.2 geeft een beeld van de historische ontwikkeling van de collectieve uitga-
ven, de netto collectieve uitgaven voor publieke dienstverlening en de kosten van de 
publieke diensten uitgedrukt als percentage van het bbp.

Figuur 2.2
Collectieve uitgaven en kosten van publieke diensten als percentage van het bbp

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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De fi guur laat zien dat de uitgaven en kosten van publieke diensten als percentage 
van het bbp per saldo vrijwel constant zijn gebleven, terwijl de totale overheidsuitga-
ven eerst fors zijn gedaald en daarna weer licht zijn toegenomen. Dit laatste is vooral 
een gevolg van de daling van de sociale uitkeringen en rentekosten (zie ook fi guur 
2.1). Vanaf 2000 lopen de uitgaven en kosten van publieke diensten vrijwel in de pas 
met de totale collectieve uitgaven.

Tabel 2.1 geeft een aantal kengetallen per deelsector die betrekking hebben op het 
jaar 2004.

Memorandum_10.indd   Sec2:29Memorandum_10.indd   Sec2:29 22-12-2006   11:30:3922-12-2006   11:30:39



30 Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

Tabel 2.1
Kengetallen dienstverlening per deelsector, 2004

kosten
(% bbp)

collectieve fi nanciering
(in %)

personeelssterkte
(1000 arbeidsjaren)

civiele overheida 10,4 77,2 432

defensie 1,3 97,1 66

onderwijsb 6,1 81,1 382

zorg en welzijnc 12,4 67,3 838

cultuur en recreatie 3,2 9,7 121

volkshuisvesting 2,8 12,8 21

openbaar vervoer 0,3 60,9 20

overig publiek 2,2 9,2 61

totaal publiek 38,7 60,7 1941

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.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

Het totaal van de kosten is gelijk aan de optelsom van collectieve uitgaven en parti-
culiere betalingen voor publieke diensten en bedraagt in 2004 circa 190 miljard euro.

De tweede kolom laat zien welk deel van de uitgaven bekostigd wordt uit collec-
tieve middelen (belastingmiddelen en verplichte sociale premies). Dit loopt uiteen 
van 10% bij cultuur en recreatie tot bijna 100% bij defensie. Bij onderwijs ligt dit rond 
de 80% en bij openbaar vervoer rond de 60%. Bij zorg en welzijn ligt het aandeel van 
de collectieve middelen (in belangrijke mate gefi nancierd uit ziekenfonds- en pre-
mies van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, awbz) op 67%.

De laatste kolom heeft betrekking op de personeelssterkte in arbeidsjaren. Tegen-
over de 1,9 miljoen arbeidsjaren in de publieke dienstverlening staan 4,5 miljoen 
arbeidsjaren in de marktsector. Hiermee is het aandeel van de publieke dienstver-
lening in de totale werkgelegenheid 30%. De grootste bijdrage aan de werkgele-
genheid bieden zorg en welzijn (840.000 arbeidsjaren), civiele overheid (430.000 
arbeidsjaren) en onderwijs en onderzoek (380.000 arbeidsjaren).

De meeste deelsectoren vertonen een vrij stabiel beeld (fi guur 2.3). Dit geldt onder 
meer voor de civiele overheid (rond de 10%) en onderwijs (rond de 6%). Bij zorg en 
welzijn zien we vanaf 2000 een stijging van ruim 10% naar ruim 12% in 2004. De 
kosten voor defensie vertonen een dalende lijn. In de loop der jaren zijn de kosten van 
de deelsectoren cultuur en recreatie en overig publiek iets gestegen.

Memorandum_10.indd   Sec2:30Memorandum_10.indd   Sec2:30 22-12-2006   11:30:3922-12-2006   11:30:39



31Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

Figuur 2.3
Totale kosten van publieke dienstverlening als percentage van het bbp, 1995-2004

a Civiele overheid omvat openbaar bestuur, infrastructuur, politie/justitie en uitvoering sociale zekerheid.
b Overig publiek omvat maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

10,2

1,8

5,9

10,6

2,9

3,4

0,5

2,0

10,0

1,7

5,8

10,5

2,9

3,4

0,5

2,0

9,7

1,6

5,7

10,4

3,0

3,2

0,5

2,0

9,6

1,5

5,7

10,4

3,0

3,2

0,4

2,1

9,6

1,5

5,8

10,4

3,0

3,1
0,4

2,1

9,5

1,4

5, 7

10,4

3,0

2,9
0,4

2,1

9,9

1,4

5,8

10,8

3,1

2,8
0,3

2,1

10,2

1,3

5,9

11,7

3,2

2,8
0,3

2,2

10,6

1,4

6,1

12,2

3,2

2,8
0,3

2,2

10,4

1,3

6,1

12,4

3,2

2,8
0,3

2,2

civiele
overheid
defensie

onderwijs

zorg en
welzijn

cultuur en
recreatie

volks-
huisvesting

openbaar
vervoer
overig
publiek

Het aandeel van de collectieve fi nanciering in de publieke dienstverlening als geheel 
fl uctueerde rond de 61%. Wel is dit aandeel in de periode 1995-2004 licht gedaald, 
maar per saldo niet meer dan 1 procentpunt. Bij onderwijs en onderzoek, de civiele 
overheid en zorg en welzijn is het aandeel ook vrij constant (resp. rond de 81%, 78% 
en 68%). Bij openbaar vervoer is er vanaf 1995 sprake van een duidelijke teruggang 
van het aandeel van de collectieve fi nanciering (van 72% naar 61%). Bij volkshuisves-
ting is na het afstoten van de gemeentelijke woningbedrijven, de fi nanciële verzelf-
standiging van de woningbouwcorporaties en de bruteringsoperatie in 1995 sprake 
van een nagenoeg gelijkblijvend niveau van collectieve fi nanciering (rond de 13%). Bij 
cultuur en recreatie is het aandeel van de collectieve fi nanciering door de jaren heen 
betrekkelijk laag (circa 10%) en is de trend licht dalend.

In 1995 omvatte het aantal arbeidsjaren in de publieke dienstverlening circa 28% 
van de totale werkgelegenheid (fi guur 2.4). In de periode 2000-2004 is dit aandeel 
geleidelijk gestegen tot iets boven de 30%. De publieke dienstverlening heeft de 
afnemende werkgelegenheid in de marktsector deels gecompenseerd. De afnemende 
werkgelegenheid was het gevolg van een achterblijvende economische groei. De 
deelsector met de hoogste werkgelegenheid is zorg en welzijn met ruim 10% in 1995, 
toenemend tot ruim 13% in 2004. Daarna volgen de civiele overheid met krap 7% en 
onderwijs, dat het aandeel in de totale werkgelegenheid zag stijgen van 5,5% in 2000 

Memorandum_10.indd   Sec2:31Memorandum_10.indd   Sec2:31 22-12-2006   11:30:3922-12-2006   11:30:39
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naar 6% in 2004. Het aandeel van de overige deelsectoren is 2% of minder, waarbij in 
het bijzonder de daling van het defensiepersoneel van 1,5% naar 1,0% in het oog valt. 
De oorzaak hiervan is mede gelegen in de internationale politieke ontwikkelingen. 
De werkgelegenheid bij cultuur en recreatie stijgt daarentegen licht van 1,7% naar 
1,9%. Overigens neemt het totale aantal arbeidsjaren in de publieke dienstverlening 
in de periode 1995-2004 toe van 1,58 miljoen naar 1,94 miljoen, een stijging met 23%. 
Deze toename is veel sterker dan die in de marksector (12%, in arbeidsjaren).

Figuur 2.4
Arbeidskrachten in de publieke dienstverlening (als percentage van de totale werkgelegenheid)

a De civiele overheid omvat openbaar bestuur, infrastructuur, politie/justitie en uitvoering sociale zekerheid.
b Overig quartair omvat maatschappelijke organisaties en milieudienstverlening.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)  
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2.2 Kosten van publieke diensten

De ontwikkeling van de reële kosten van publieke diensten kan worden uiteengelegd 
in een volumecomponent en een prijscomponent. De prijscomponent op zijn beurt 
kan weer worden uiteengelegd in een aantal deelcomponenten. De (relatieve) kost-
prijzen 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.

De arbeidsjaren zijn gecorrigeerd voor de arbeidsduur. Tot de materiële kosten 
worden ook de huisvestingskosten gerekend. De personeelskosten per arbeidsjaar 
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zijn een resultante van de reële contractuele loonkostenontwikkeling en de inciden-
tele loonontwikkeling. De stijging van de personeelskosten per arbeidsjaar en de stij-
ging van de materiële kosten per product hebben een kostenverhogend effect, terwijl 
een stijging van de arbeidsproductiviteit juist een kostendrukkende factor is.

Strikt genomen impliceert een toename van de arbeidsproductiviteit niets anders 
dan een toename van de productie (vaak gemeten via het aantal gebruikers) per 
arbeidsjaar. Net als een verandering in de reële materiële kosten per product heeft 
zo’n toe- of afname een bepaalde invloed op de totale kosten per product. Maar 
daarmee hoeft de interpretatie nog niet automatisch in termen van goed of slecht uit 
te vallen. Meer materiële of personele middelen per eenheid product kunnen duiden 
op toenemende ondoelmatigheid, maar ook op een stijgende kwaliteit (bijvoorbeeld 
klassenverkleining). Zolang er geen bevredigende kwaliteitsindicatoren beschikbaar 
zijn, kan hierover geen nadere uitspraak worden gedaan.

Tabel 2.2 geeft de decompositie van de reële kostenontwikkeling in de periode 
1995-2004 voor de publieke dienstverlening, de marktsector en drie belangrijke 
onderdelen van de publieke dienstverlening. De groei van de kosten van de publieke 
dienstverlening in de beschouwde periode (3,4% per jaar) is deels toe te schrijven 
aan een toegenomen productie (1,8%) en deels aan toegenomen kosten per product 
(1,6%). Over het geheel genomen nemen de reële kosten van publieke dienstverle-
ning sneller toe dan die van in de marktsector geproduceerde goederen en diensten 
(2,5%). De jaarlijkse groei van het productievolume in de publieke dienstverlening 
blijft duidelijk achter bij die in de marktsector (1,8% versus 3,0%). De reële kosten 
per eenheid product (de relatieve kostprijs) van publieke diensten nemen daarente-
gen sneller toe dan in de marktsector (1,6% versus –0,4% per jaar). Deze stijging van 
de relatieve kostprijs in de publieke dienstverlening is toe te schrijven aan twee van 
de drie componenten: een zeer lage arbeidsproductiviteitsgroei (0,0% versus 2,3% in 
de marktsector) en een forse toename van de materiële kosten (1,3% versus 0,1% in 
de marktsector). Er vindt dus een zekere mate van substitutie van arbeid plaats door 
andere productiefactoren. Wat betreft de stijging van de contractlonen en de inci-
dentele looncomponent ontlopen de publieke sector en de marktsector elkaar in de 
beschouwde periode nauwelijks.
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Tabel 2.2
Decompositie reële kostenontwikkeling, 1995-2004 (gemiddelde jaarlijkse groeipercentages)

onderwijs zorg
politie en
justitie

totaal publieke 
diensten

markt-
sectora

groei reële kosten 3,3 4,0 4,7 3,4 2,5

 groei productie (volume) 1,1 2,3 3,9 1,8 3,0

+ groei reële kosten per product (prijs) 2,2 1,6 0,8 1,6 –0,4

groei reële kosten per product (prijs) 2,2 1,6 0,8 1,6 –0,4

 aandeel arbeidskosten (%) 75 60 69 63 83

× [reële contractuele loonkostenstijging 0,2 0,7 0,5 0,5 0,3

+ incidentele loonstijging 1,3 1,6 1,3 1,2 1,4

– arbeidsproductiviteitsstijging] –0,9 0,4 1,2 0,0 2,3

+ [aandeel materiële kosten (%) 25 40 31 37 17

× groei reële materiële kosten per product] 1,7 1,2 1,2 1,3 0,1

a De marktsector is als één geheel behandeld, waardoor de onderlinge materiële leveranties buiten beeld blijven. De 
post materieel correspondeert hier alleen met leveranties door de publieke dienstverlening en importen en met de 
kapitaalslasten.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

De kostencomponenten worden hierna verder uitgewerkt volgens het stramien van 
tabel 2.2. Het gaat daarbij om de mate waarin deze componenten bijdragen aan de 
groei van de kosten van publieke dienstverlening.

2.3 Productie van publieke diensten

De eerste component in de decompositie is het productievolume. Figuur 2.5 geeft 
een beeld van de ontwikkeling van de totale productie voor de sectoren onderwijs, 
zorg en politie/justitie. Deze sectoren nemen in kosten gerekend bijna 80% van de 
fi nale publieke dienstverlening voor hun rekening. Daarnaast zijn de totalen van de 
publieke dienstverlening en de marktsector opgenomen. De niet-publieksgerichte 
diensten (openbaar bestuur en defensie) blijven hier verder buiten beeld.
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Figuur 2.5
Productievolume in de publieke dienstverlening en de marktsector, 1995-2004 (in indexcijfers, 
1995 =100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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De productie van de publieke diensten nam in de periode 1995-2004 met gemiddeld 
1,8% per jaar toe. De zorgsector vertoont een volumegroei van gemiddeld 2,3%. 
Daarentegen laat het onderwijs een vrij gematigde productiestijging van 1,1% per 
jaar zien. Bij politie/justitie treedt aanvankelijk een gematigde groei van de productie 
op (1,4% per jaar), die in de periode 2000-2003 wordt gevolgd door een sprongsge-
wijze groei (8,7% per jaar), waarna de groei weer sterk afvlakt. Deze groei is niet 
alleen een gevolg van de sterke groei van de uitgaven, die ook al in de jaren negentig 
optrad, maar ook van de toegenomen aandacht voor het functioneren van politie en 
justitie en de invoering van prestatiecontracten. Bij de zorg is na 2000 een gema-
tigde versnelling van het groeitempo waar te nemen, door het tijdelijk afschaffen 
van de budgettering en door de middelen voor het oplossen van de wachtlijsten (de 
zogenoemde wachtlijstgelden). De marktsector groeit met gemiddeld 3,0% per jaar 
bijna twee keer zo snel als de publieke dienstverlening.3 De groei van de markt-
sector is overigens niet gelijkmatig over alle jaren verdeeld. Aan het begin en eind 
is deze, door conjuncturele ontwikkelingen, hoger dan in het tweede deel van de 
beschouwde periode. De publieke dienstverlening vertoont juist de geringste groei in 
het begin van de beschouwde periode. Hier zien we het typisch anticyclische beeld, 
waarbij in perioden van hoogconjunctuur de publieke productie achterblijft bij de 
private productie, en omgekeerd: bij de achterblijvende economische groei in de 
eerste jaren van het nieuwe millennium loopt de publieke productie voor op de pri-
vate productie.
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Tabel 2.3 geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van het productie-
volume van de publieke dienstverlening.

Tabel 2.3
Productie van fi nale publieke diensten, 1995-2004a

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

1995 2000 2004 1995-2004 2000-2004

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 100 106 106 0,6 0,1

speciaal onderwijs 100 105 114 1,5 2,1

voortgezet onderwijs 100 101 106 0,7 1,2

beroepsonderwijs/educatie 100 98 108 0,8 2,4

hoger beroepsonderwijs 100 114 125 2,5 2,3

wetenschappelijk onderwijs 100 90 107 0,7 4,3

wetenschappelijk onderzoek 100 101 109 0,9 1,9

zorg  

ziekenhuizen en specialisten 100 100 112 1,3 2,8

extramurale zorg 100 109 113 1,3 0,8

geestelijke gezondheidszorg 100 105 136 3,5 6,7

verpleeghuizen 100 105 110 1,1 1,3

verzorgingshuizen 100 93 90 –1,2 –1,0

thuiszorg 100 124 157 5,1 6,1

gehandicaptenzorg 100 111 123 2,3 2,7

verstrekking geneesmiddelen 100 140 185 7,0 7,2

politie en justitie

politie 100 112 151 4,7 7,8

brandweer 100 107 113 1,4 1,4

rechtspraak 100 87 115 1,6 7,3

gevangeniswezen 100 119 159 5,3 7,7

overig

belastingdienst 100 121 127 2,7 1,2

beheer zorgsector 100 103 105 0,6 0,6

uitvoering sociale zekerheid 100 85 91 –1,1 1,7

kinderopvang 100 174 214 8,8 5,4

welzijn 100 121 158 5,2 6,9

asielvraagstukken 100 193 128 2,8 -9,7

cultuur 100 93 98 –0,3 1,3

sport 100 100 102 0,2 0,4

openbaar vervoer 100 106 104 0,4 -0,7
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Tabel 2.3 (vervolg)

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

1995 2000 2004 1995-2004 2000-2004

subtotaal onderwijs/onderzoek 100 103 110 1,1 1,7

subtotaal zorg 100 108 123 2,3 3,3

subtotaal politie en justitie 100 107 141 3,9 7,1

subtotaal overig 100 106 109 1,0 0,7

totaal publieke dienstverlening 100 106 118 1,8 2,5

totaal marktsector 100 127 130 3,0 0,7

a Zie SCP (2006a) voor meer gedetailleerde informatie.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

Onderwijs
Tabel 2.3 laat zien dat het vrij stabiele beeld voor het onderwijs als totaal met 1,1% 
per jaar een saldo is van een relatief sterke toename van het aantal leerlingen in het 
speciaal onderwijs (met 1,5% per jaar) en het hoger beroepsonderwijs (2,5%) en een 
relatief gematigde groei van het aantal leerlingen in de overige onderwijssoorten (0,6 
à 0,8%). Productie en kwaliteit hoeven niet samen op te gaan. Terwijl er steeds meer 
leerlingen onderwijs volgen, met name hoger onderwijs, zijn er toch meer mensen 
die van mening zijn dat het onderwijs de afgelopen tien jaar slechter is geworden 
(35%) dan beter (10%). Met name over de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs is 
men weinig te spreken. Dit neemt niet weg dat de meeste mensen vinden dat de kwa-
liteit van het onderwijs weinig is veranderd (zie hoofdstuk 5).

Figuur 2.6 geeft de ontwikkelingen (1995-2004) per onderwijsvoorziening grafi sch 
weer, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen louter demografi sche en overige 
effecten.
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38 Trendmatige ontwikkelingen, 1995-2004

Figuur 2.6
Decompositie groei onderwijs 1995-2004 (demografi sch, totaal)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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Bij het basisonderwijs is de gemiddelde jaarlijkse groei van 0,6% vrijwel geheel toe 
te schrijven aan demografi sche factoren (dat wil zeggen, toename van het aantal 
kinderen in de relevante leeftijdsgroep (4-11 jaar)). Naast dit leeftijdseffect is er in het 
speciaal onderwijs een vrij aanzienlijk deelname-effect. Dit heeft te maken met een 
groei van het speciaal onderwijs ten koste van het basis- en voortgezet onderwijs. Bij 
het algemeen voortgezet onderwijs is het leeftijdseffect gering, maar het deelname-
effect opmerkelijk. Dit hangt vermoedelijk samen met de verkorting van leerwegen 
als gevolg van de invoering van het studiehuis. Bij het mbo is het demografi sch effect 
nihil, en is de toename van het aantal leerlingen geheel toe te schrijven aan een 
hogere deelname per leeftijdsgroep. Bij het hoger beroepsonderwijs en wetenschap-
pelijk onderwijs is in de jaren negentig sprake van een fors negatief demografi sch 
effect (vermindering van het aantal 18- t/m 24-jarigen als gevolg van ontgroening), 
dat meer dan geheel wordt gecompenseerd door een toename van de deelname per 
leeftijdsgroep. Deze toename hangt samen met de gestadige verlenging van de ver-
blijfsduur van jongeren in het onderwijs en de hiermee samenhangende verhoging 
van het opleidingsniveau van schoolverlaters (onderwijsexpansie). Bij het weten-
schappelijk onderwijs weegt het deelname-effect ruimschoots op tegen het demo-
grafi sch effect, zodat een geringe stijging resulteert. Bij het hoger beroepsonderwijs 
is de stijging van de deelname zo spectaculair geweest, dat de demografi sche daling 
van gemiddeld 1% omslaat in een sterke stijging.

Zorg
De volumegroei van de zorgsector van 2,3% per jaar is de resultante van sterke stij-
gingen bij de verstrekking van geneesmiddelen (7,0% per jaar), de thuiszorg (5,1%), 
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de ggz (3,5%), een lichte daling bij verzorgingshuizen (–1,2%) en een vrij gemiddelde 
ontwikkeling bij de overige voorzieningen. Ook bij de zorg lopen productie en kwali-
teit niet gelijk op. Hoewel de productie in de zorg is toegenomen, neemt de tevreden-
heid over de zorg af (zie hoofdstuk 5). Met name over de ouderenzorg is men weinig 
te spreken, en wordt het oordeel in de loop der tijd steeds negatiever.

Figuur 2.7 brengt de groei van de afzonderlijke onderdelen van de zorgsector in 
beeld. Behalve de totale ontwikkeling wordt in beeld gebracht welke ontwikkeling 
zou zijn opgetreden als de deelname per leeftijdscategorie gelijk was gebleven.

Figuur 2.7
Decompositie groei zorg 1995-2004 (demografi sch, totaal)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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Het demografi sche effect blijkt te variëren tussen 0,5% (gehandicaptenzorg) en 1,9% 
per jaar (verzorgingshuizen). De hoogste demografi sche groei treedt op bij verzor-
gingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg; dat wil zeggen bij voorzieningen die in 
belangrijke mate op ouderen zijn gericht. Een lage demografi sche groei kenmerkt die 
voorzieningen waarvan de gebruikers verhoudingsgewijs jong zijn (extramuraal, ggz, 
gehandicaptenzorg). Een tussenpositie nemen de ziekenhuizen en de geneesmid-
delen in. De totale groei is over het algemeen beduidend hoger dan de demografi sche 
groei. Dit geldt het sterkst voor de geneesmiddelen, waarvan het gebruik zeer snel 
toeneemt. Ook bij de thuiszorg verloopt de groei veel sneller dan te verwachten is 
op basis van de demografi sche ontwikkeling. Een uitzondering naar de andere kant 
vormen de verzorgingshuizen, die op grond van de louter demografi sche ontwikke-
ling een forse groei zouden doormaken, maar als gevolg van extramuralisering per 
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saldo een gemiddelde daling van 1% per jaar vertonen. Dit vormt ook de verklaring 
voor de sterke groei van de deelname aan de thuiszorg.

Veiligheid
De voor de politie gehanteerde indicatoren refl ecteren een gematigde stijging van de 
geregistreerde criminaliteit en een afnemend aantal verkeersongevallen. Het aantal 
ophelderingen steeg in de tweede helft van de jaren negentig licht, maar vertoont 
vanaf 2001 een opmerkelijke stijging, mede door de invoering van prestatiecontrac-
ten. Verder refl ecteren de cijfers een sterke stijging van het aantal geconstateerde 
overtredingen, waarbij het gebruik van fl itsapparatuur en de toepassing van geauto-
matiseerde afhandeling van overtredingen een belangrijke rol spelen. Bij de recht-
spraak daalt de productie aanvankelijk, in weerwil van een sterke toename van de 
middelen, maar vanaf 2000 is een sterke groei opgetreden. Bij het gevangeniswezen 
treedt een forse groei van het aantal gedetineerden op, met name de laatste jaren. 
Dit heeft te maken met de toenmalige groei van de geregistreerde criminaliteit en de 
hogere straftoemeting. De groei van de voorzieningen voor asielzoekers (gemiddeld 
circa 3% per jaar) houdt verband met de forse stijging van het aantal aanvragers in de 
jaren negentig en de lange verblijfsduur in de asielzoekerscentra. De daling van het 
aantal asielzoekers na 2000 weegt daar nog niet tegen op.

Over het optreden van politie en justitie oordeelt men over het algemeen gunstig 
(zie hoofdstuk 5). Ongeveer de helft van de mensen is tevreden over het optreden 
van de politie en iets minder dan de helft is tevreden over de rechtspraak. Wel vindt 
ongeveer een kwart van de mensen dat hier ook negatieve ontwikkelingen te consta-
teren zijn.

Overige diensten
De groeiende productie van de belastingdienst heeft onder meer te maken met de 
toename van het aantal werkzame personen en een toename van het aantal bedrij-
ven. De daling van het aantal door uitvoeringsorganisaties te behandelen uitkerings-
gerechtigden hangt enerzijds samen met de dalende werkloosheid en anderzijds 
met de privatisering van de Ziektewet. Het hoge groeitempo van de kinderopvang, 
die met 9% per jaar de snelst groeiende voorziening is, hangt mede samen met de 
stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en de beleidsinspanning om het daartoe 
benodigde aanbod van kinderopvang te creëren. Wel is de sterke groei van de opvang 
gepaard gegaan met een vermindering van de kwaliteit van opvang (zie hoofdstuk 5). 
Dit neemt niet weg dat het overgrote deel van de gebruikers tevreden is over de kwa-
liteit van de opvang.

2.4 Kostprijs en productiviteit

De kosten per eenheid product worden berekend door de totale kosten te delen door 
het productievolume. Deze kosten per eenheid product worden hier gedefl eerd met 
het prijsindexcijfer voor het bruto binnenlands product. De aldus verkregen reële 

Memorandum_10.indd   Sec2:40Memorandum_10.indd   Sec2:40 22-12-2006   11:30:4122-12-2006   11:30:41
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kosten per product kan men opvatten als de relatieve kostprijs van de betrokken 
dienst ten opzichte van de gemiddelde prijs van goederen en diensten.

Zoals fi guur 2.8 laat zien, zijn de reële kosten van de marktsector tot 2000 sneller 
gestegen dan die van de publieke diensten, maar blijft de marktsector vanaf 2001 
achter als gevolg van de economische recessie. De kosten van de publieke diensten 
blijven in die periode gestaag stijgen. 

Figuur 2.8
Kengetallen fi nale dienstverlening, 1995-2004 (in indexcijfers, 1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
100

105

110

115

120

125

130

135

140

productie
publiek

reële kosten
publiek

productie 
markt

reële kosten
markt

Over de gehele periode 1995-2004 is er in de publieke dienstverlening sprake van een 
gemiddelde jaarlijkse stijging van de relatieve kostprijs met 1,6% (zie ook fi guur 2.9). 
De marktsector vertoont een complementaire ontwikkeling: een daling van de rela-
tieve kostprijs met 0,4%. In samenhang hiermee blijft de groei van de productie van 
de publieke dienstverlening sterk achter bij die van de marktsector.

De stijging van de relatieve kostprijs van publieke diensten is vooral toe te schrijven 
aan de bij de marktsector achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit en de 
forse toename van de materiële kosten per product. Daarnaast kan hierbij ook de 
gebrekkige meting van kwaliteitsverbeteringen (meer handen aan het bed, kleinere 
klassen) een rol spelen.
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Figuur 2.9
Relatieve kostprijs in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2004 (in indexcijfers, 
1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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De relatieve kostprijs voor het onderwijs stijgt sneller en die voor politie en justitie 
langzamer dan het gemiddelde van alle publieke diensten. Deze toename van de 
relatieve kostprijs van publieke diensten is in overeenstemming met de zogenoemde 
Wet van Baumol.4 Bij politie en justitie stijgt de relatieve kostprijs eind jaren negentig 
zeer snel door een sterke toename van de ingezette middelen, die nauwelijks gepaard 
gaat met een groei van de productie. Vanaf 2000 keert het tij en groeit de productie 
sneller dan de inzet van middelen, waardoor de relatieve kostprijs een sterke daling 
vertoont.

De relatieve kostprijs (tabel 2.4) neemt in de periode 1995-2004 het sterkst toe voor 
de rechtspraak (ruim 6% per jaar), maar deze groei heeft zich voornamelijk in de 
tweede helft van de jaren negentig gemanifesteerd. Jaarlijkse stijgingen van de kost-
prijs met gemiddeld meer dan 3% per jaar zijn er verder bij het basisonderwijs, het 
speciaal onderwijs (vooral vanaf 2000), het (middelbaar) beroepsonderwijs (vooral 
tot 2000), de verzorgingshuizen, de verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de 
brandweer en asielvraagstukken (vooral tot 1998). Dalende kosten per eenheid pro-
duct zijn er bij de verstrekking van geneesmiddelen, de politie en welzijn. Vanaf 2000 
zijn er ook dalende kosten per eenheid product waar te nemen bij het wetenschappe-
lijk onderwijs, de uitvoering van de sociale zekerheid en de belastingdienst.
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Tabel 2.4
Relatieve kostprijs van fi nale publieke diensten, 1995-2004a

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

1995 2000 2004 1995-2004 2000-2004

onderwijs en onderzoek

basisonderwijs 100 114 133 3,3 4,1

speciaal onderwijs 100 94 140 3,8 10,6

voortgezet onderwijs 100 114 120 2,1 1,4

beroepsonder-
wijs/educatie 100 125 135 3,4 1,8

hoger beroepsonderwijs 100 100 106 0,7 1,6

wetenschappe-
lijk onderwijs 100 124 109 0,9 –3,3

wetenschappe-
lijk onderzoek 100 110 113 1,3 0,5

zorg  

ziekenhuizen en 
specialisten 100 112 122 2,2 2,1

extramurale zorg 100 100 115 1,6 3,4

geestelijke gezond-
heidszorg 100 108 112 0,9 1,3

verpleeghuizen 100 110 131 3,0 4,4

verzorgingshuizen 100 115 141 3,9 5,4

thuiszorg 100 99 102 0,3 0,8

gehandicaptenzorg 100 111 132 3,1 4,3

verstrekking genees-
middelen 100 90 80 –2,5 –3,1

politie en justitie

politie 100 105 91 –1,1 –3,4

brandweer 100 115 132 3,1 3,5

rechtspraak 100 174 175 6,4 0,2

gevangeniswezen 100 110 107 0,7 –0,7

overig

belastingdienst 100 118 101 0,1 -3,8

beheer zorgsector 100 95 105 0,6 2,6

uitvoering soci-
ale zekerheid 100 113 112 1,2 –0,4

kinderopvang 100 107 123 2,3 3,6

welzijn 100 101 88 –1,4 –3,5

asielvraagstukken 100 140 152 4,8 2,1

cultuur 100 121 122 2,2 0,2
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Tabel 2.4 (vervolg)

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

1995 2000 2004 1995-2004 2000-2004

sport 100 112 125 2,6 2,8

openbaar vervoer 100 94 104 0,4 2,5

subtotaal onder-
wijs/onderzoek 100 112 122 2,2 2,0

subtotaal zorg 100 107 115 1,6 1,9

subtotaal politie en justitie 100 115 107 0,8 –1,8

subtotaal overig 100 108 111 1,1 0,6

totaal publieke 
dienstverlening 100 109 115 1,6 1,4

totaal marktsector 100 98 96 –0,4 –0,4

a Kosten gedefl eerd met het prijsindexcijfer voor het bbp.

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)

De daling van de relatieve kostprijs van geneesmiddelen kan voor een deel worden 
verklaard uit gevoerd overheidsbeleid, via een convenant prijsdalingen generieke 
geneesmiddelen en de clawback (het afromen van bonussen en kortingen bij apothe-
kers), waarmee volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) 
in 2004 een totale besparing van ruim 500 miljoen euro gemoeid is (vws 2004).

De stijgende relatieve kostprijs van het onderwijs is vooral het gevolg van een ach-
terblijvende arbeidsproductiviteit, maar ook de materiële kosten zijn iets meer dan 
gemiddeld gestegen. Bij de zorg doet zich hetzelfde verschijnsel voor, maar in iets 
mindere mate dan bij het onderwijs. Voor beide sectoren geldt dat de uitkomsten 
voor de arbeidsproductiviteit anders kunnen uitvallen, wanneer ook bepaalde kwa-
liteitsaspecten worden meegewogen die niet in de productie tot uitdrukking komen. 
Zo wordt bij de productie in het onderwijs geen rekening gehouden met de mogelijke 
invloed van kleinere klassen op de educatieve vaardigheden van leerlingen en wordt 
bij de zorg geen rekening gehouden met de mogelijke invloed van meer handen aan 
het bed op het welbevinden of de genezing van patiënten. Bij politie en justitie is de 
relatieve kostprijs het minst toegenomen in vergelijking met de marksector, hetgeen 
vooral verband houdt met een iets hogere groei van de arbeidsproductiviteit. Wat 
betreft de loonkosten en materiële kosten lopen politie en justitie in de pas met de 
totale publieke sector. In de marktsector weegt het effect van de stijgende arbeids-
productiviteit (2,3%) ruimschoots op tegen de stijging van de personeelskosten per 
arbeidsjaar (1,7%), waardoor bij nagenoeg gelijkblijvende materiële kosten een kleine 
relatieve prijsdaling per product kon worden gerealiseerd (–0,4%).
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De fi guren 2.10 tot en met 2.13 geven een beeld van de componenten van de toename 
van de relatieve kostprijs van publieke diensten voor de periode 1995-2004: de perso-
neelskosten per arbeidsjaar, de productie per arbeidsjaar (arbeidsproductiviteit) en 
de materiële kosten per product.

Figuur 2.10
Reële personeelskosten per arbeidsjaar, 1995-2004 (in indexcijfers, 1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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De toename van de reële personeelskosten per (voor arbeidsduur gecorrigeerd) 
arbeidsjaar bedroeg in de marktsector 1,7% per jaar (fi guur 2.10). De publieke dienst-
verlening loopt met eveneens 1,7% globaal aardig in de pas met de marktsector, zij 
het dat personeelskosten in de zorgsector gemiddeld iets hoger uitvallen (2,3%) en in 
het onderwijs iets lager (1,5%). De cijfers voor politie/justitie vertonen over de tijd een 
wat afwijkend verloop, maar komen per saldo uit op hetzelfde gemiddelde.

Figuur 2.11 brengt de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in beeld in de 
publieke dienstverlening en in de marktsector. De arbeidsproductiviteit is berekend 
als de verhouding tussen het productievolume en de voor arbeidsduur gecorrigeerde 
personeelssterkte in fte’s. Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met 
veranderingen in de samenstelling van het personeel (opleiding en anciënniteit).
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Figuur 2.11
Arbeidsproductiviteit in de publieke dienstverlening en de marksector, 1995-2004 (in indexcijfers, 
1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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Over de gehele periode 1995-2004 neemt de arbeidsproductiviteit in de marktsector 
toe met gemiddeld 2,3% per jaar; het groeitempo van de arbeidsproductiviteit in de 
publieke dienstverlening beweegt zich rond het nulpunt en blijft daarmee 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.

Bij onderwijs is per saldo sprake van een dalende arbeidsproductiviteit, zij het dat 
deze trend in 2004 lijkt omgebogen. Deze ontwikkeling in het onderwijs kan worden 
verklaard door een toenemend belang van speciaal onderwijs en individueel onder-
wijs en door de verkleining van de groepsgrootte in het basisonderwijs. Daarentegen 
vertoont de arbeidsproductiviteit in de zorgsector een zwakke, maar trendmatige 
toename. Bij politie/justitie wordt de aanvankelijke nullijn in 2002 verlaten en treedt 
een forse stijging van arbeidsproductiviteit in, die in 2004 weer lijkt te stabiliseren.

Kijken we naar de afzonderlijke voorzieningen (niet in de fi guur) en ontwikkelingen 
van meer dan 2% per jaar, dan blijkt een duidelijke toename van de arbeidsproduc-
tiviteit op te treden bij de thuiszorg, geneesmiddelen, politie, het gevangeniswezen, 
de belastingdienst, arbeidsvoorziening, uitkeringsinstanties, publieke omroep en 
het lokaal openbaar vervoer. Een dalende arbeidsproductiviteit is waar te nemen bij 
het speciaal onderwijs, de rechtspraak, sociale diensten, openbare bibliotheken, 
podiumkunsten en sport. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat 
mogelijke kwaliteitswinst onvoldoende tot uitdrukking is gekomen bij de meting 
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van de productie (bij productiviteitsdalingen), en omgekeerd, dat mogelijk kwali-
teitsverlies ook onvoldoende tot uitdrukking is gekomen in de gekozen indicatoren 
voor de productie (bij productiviteitsstijgingen). Zo kunnen enkele dalingen wellicht 
in verband worden gebracht met aanzetten tot kwaliteitsverbetering: verkleining van 
de klassengrootte (onderwijs), meer handen aan het bed (zorg), meer aandacht voor 
de cliënten (bibliotheken), en kunnen enkele stijgingen wellicht verband houden 
met een verlaging van de kwaliteit van de dienstverlening. Helaas kunnen dit soort 
kwaliteitsverbeteringen en -verslechteringen doorgaans moeilijk in de gehanteerde 
productindicatoren worden verwerkt. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis 
van verschillende vormen van kwaliteit dient te worden uitgeweken naar metingen 
van de effectiviteit van diensten (zie hoofdstuk 3) of oordelen van toezichthouders of 
cliënten (zie hoofdstuk 5). Zo zou een dalende arbeidsproductiviteit wel eens verband 
kunnen houden met kwaliteitswinst en een stijgende arbeidsproductiviteit met kwa-
liteitsverlies. Veel aanwijzingen hiervoor zijn er echter niet. Uit hoofdstuk 5 blijkt 
dat er weinig gebruikers zijn van voorzieningen die productiviteitswinst hebben 
geboekt, die vinden dat de kwaliteit van deze voorzieningen is achteruitgegaan. Zo 
is 60% van de gebruikers van thuiszorg en 75% van de gebruikers van kinderopvang 
goed te spreken over de vriendelijkheid, deskundigheid en werkzaamheden van het 
personeel. Daarbij past wel de kanttekening dat uit een rapport van deskundigen 
blijkt dat de feitelijke kwaliteit van de kinderopvang wel duidelijk is verminderd, 
maar dit herkennen de gebruikers blijkbaar niet. Ook van de belastingdienst vinden 
de mensen dat de kwaliteit onveranderd is gebleven. Alleen bij het openbaar vervoer 
zijn er meer mensen die negatiever dan positiever zijn over de ontwikkeling van de 
prestaties.

Figuur 2.12 geeft inzicht in de ontwikkeling van de reële materiële kosten per een-
heid product. In feite zou het correcter zijn om hier te spreken van niet-loonkosten, 
omdat naast materiële uitgaven in strikte zin huisvestingskosten en afschrijvingen 
zijn inbegrepen. Aangezien in de praktijk het prijsindexcijfer van het bbp niet sterk 
afwijkt van de prijsindexcijfers van de materiële overheidsconsumptie en de over-
heidsinvesteringen is de stijging van de materiële kosten ook te interpreteren als de 
inzet van niet-personele middelen per eenheid product.
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Figuur 2.12
Reële materiële kosten per eenheid product, 1995-2004 (in indexcijfers, 1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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In de marktsector is de stijging van de inzet van materiële middelen per eenheid 
product zeer gering. In de publieke dienstverlening als geheel is de groei met circa 
1,4% per jaar vrij aanzienlijk. De verschillen tussen de diverse publieke sectoren zijn 
gering. Wel is er een opmerkelijke beweging bij politie en justitie, met aanvankelijk 
een achterblijvende, dan sterk stijgende en weer dalende inzet van materiële mid-
delen, die uiteindelijk stabiliseert. In het onderwijs is de meest gestage toename van 
de inzet van materiële middelen waar te nemen. Vooral in de periode 1999-2002 nam 
de inzet van materiële middelen in het onderwijs toe, met name in het voortgezet 
onderwijs. Verder zijn er aanzienlijke stijgingen (van meer dan 3% per jaar) waar te 
nemen bij de verzorgingshuizen, huisartsen, asielopvang, rechtspraak, sociale dien-
sten, musea, podiumkunsten en de spoorwegen. In sommige gevallen spelen toene-
mende automatiseringskosten hierbij een rol. Deze leiden echter over het algemeen 
niet tot een vermindering van de personele inzet.

Op basis van voorgaande decompositiegegevens kan ook de ontwikkeling van de 
totale productiviteit worden berekend.5 Figuur 2.13 geeft daarvan een beeld.
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Figuur 2.13
Totale productiviteit, 1995-2004 (in indexcijfers, 1995 = 100)

Bron: SCP (Gegevensbestand publieke sector)
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Voor de publieke dienstverlening als geheel treedt een daling op van de totale pro-
ductiviteit met gemiddeld 0,6% per jaar. In de marktsector is er daarentegen sprake 
van een toename met gemiddeld circa 1,9% per jaar. De verschillen tussen de onder-
scheiden sectoren zijn tot 2002 niet groot, zij het dat de ontwikkeling bij het onder-
wijs wat minder gunstig is dan bij de zorg en politie en justitie. Bij politie en justitie 
is de totale productiviteit tussen 2001 en 2003 op een iets hoger niveau gekomen, 
waarna deze in 2004 weer in de pas is gaan lopen met de overige publieke voor-
zieningen. Hierbij past nogmaals de kanttekening dat bij de berekeningen alleen 
rekening kon worden gehouden met de productiekwantiteit en niet met de product-
kwaliteit. De dalende totale productiviteit kan dan ook voor een deel corresponderen 
met een stijgende kwaliteit. Tegen deze achtergrond zijn conclusies in termen van de 
relatieve kostprijs van producten eenduidiger dan uitspraken over de ontwikkeling 
van de (arbeids)productiviteit.
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Noten

1 De collectieve sector omvat de overheid en de verplichte sociale verzekering.
2 Hieraan hebben mede de eenmalige baten van de umts-veiling met 0,5 procentpunt 

bijgedragen.
3 De productie van de marktsector is niet berekend via fysieke indicatoren, maar door de 

toegevoegde waarde van de marktsector te defl eren met het prijsindexcijfer van het bbp.
4 De Wet van Baumol zegt dat kostprijzen in typische dienstverlenende sectoren 

doorgaans meer stijgen dan in typische industriële sectoren omdat productiviteitsver-
beteringen in de dienstverlenende sector doorgaans moeilijker zijn te realiseren dan 
in de industriële sector, en achterblijvende productiviteit niet tot uitdrukking komt in 
achterblijvende loonkosten.

5 De totale productiviteit is hier berekend als het met de kostenaandelen van de factor 
arbeid en de overige productiemiddelen gewogen verschil van de arbeidsproductiviteits-
ontwikkeling en de ingezette niet-personele middelen per product.
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3 Internationale positie

Het vergelijken van nationale prestaties in internationaal verband kent een groeiende 
belangstelling. De positie die Nederland inneemt op tal van indicatoren voor de pres-
taties van de publieke sector kan ons op het spoor zetten van factoren die onze pres-
taties wellicht kunnen verbeteren, of ons juist waarschuwen voor wegen die we beter 
niet kunnen bewandelen. Een internationale vergelijking kan ook inzicht geven in 
de wijze waarop de verschillende landen antwoord geven op betrekkelijk autonome 
ontwikkelingen die ook ons raken, zoals de verdergaande marktoriëntatie, individu-
alisering en vergrijzing van de bevolking. Een dergelijke vergelijking kan ook aan het 
licht brengen of de nagestreefde eenwording van de landen op het Europese conti-
nent leidt tot een convergentie of divergentie van publieke prestaties.

In 2004 heeft het scp een publicatie uitgebracht over de prestaties van de publieke 
sector in een groot aantal landen (scp 2004). De publieke prestaties zijn belangrijk 
voor het in Lissabon (2000) uitgesproken streven, om de Europese Unie binnen tien 
jaar te maken tot de meest concurrerende economische zone in de wereld. De publieke 
prestaties zijn in beeld gebracht voor de 25 eu-landen en vier oeso-landen die geen 
lid zijn van de Unie (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten). In 
deze vergelijking zijn de overheidsprestaties op drie beleidsterreinen betrokken: 
onderwijs, gezondheidszorg en criminaliteitsbestrijding. Daarnaast zijn de prestaties 
van de overheid in brede zin vergeleken. Hierbij ging het om de stabiliteit en groei 
van de economie, de verdeling van de welvaart over de bevolking en de kwaliteit van 
het openbaar bestuur. Daarbij werden zowel objectieve maatstaven gebruikt, zoals 
het onderwijsniveau van de bevolking en de gemiddelde levensverwachting, als sub-
jectieve maatstaven, zoals het oordeel van burgers over de kwaliteit van de publieke 
dienstverlening. In dit hoofdstuk wordt deze vergelijking op hoofdpunten herhaald, 
maar dan op basis van de meest recent beschikbare gegevens. Het aantal landen is 
beperkt tot de vijftien oude eu-landen, de vier grootste nieuwe eu-landen (Tsjechië, 
Slowakije, Hongarije en Polen) en de genoemde vier Angelsaksische landen.

Een van de meest opvallende uitkomsten van de vergelijkende studie was, dat steeds 
dezelfde clusters van landen naar voren kwamen bij de rangschikking van publieke 
prestaties. Telkens bleken de Scandinavische landen, de (West-Europese) Continen-
tale landen, de Mediterrane landen, de Oost-Europese landen en de Angelsaksische 
landen tamelijk consistente clusters te vormen. Engeland en Ierland tonen vaak 
verwantschap met de meer liberale Angelsaksische landen en worden tot dit cluster 
gerekend. Nederland neemt vaak een positie in tussen de als sociaaldemocratisch 
te typeren Scandinavische landen en de als corporatistisch te typeren Continentale 
landen (scp 2001; wrr 2006). De presentatie van de uitkomsten per land zal dan ook 
volgens deze indeling in landgroepen plaatsvinden, met Nederland als eerste.
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Voor het meten van de prestaties worden verschillende maatstaven gebruikt. Om deze 
vergelijkbaar te maken worden de verschillende scores omgezet in een verdeling op 
basis van rapportcijfers, met een vijf als gemiddelde waarde. De meeste scores liggen 
tussen de drie en de zeven. Een score onder de drie kan als slecht en een score boven 
de zeven als uitstekend worden aangemerkt. Door deze werkwijze kunnen alleen rela-
tieve verschillen in beschouwing worden genomen. Dat geldt ook voor vergelijkingen 
in de tijd, doordat het gemiddelde niveau altijd op de waarde vijf wordt gezet.

Figuur 3.1
Bevolkingsgroei, vruchtbaarheid (linkeras) en vestigingsoverschot (rechteras), jaargemiddelde 2000-
2003
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Figuur 3.2
Bevolkingssamenstelling: groene en grijze druk (in procenten), 2005
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Figuur 3.3
Ontwikkeling grijze druk (percentage 65+ van aantal 15-64-jarigen), 2000, 2015 en 2030

Bron: Wereldbank (SCP-bewerking)
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3.1 Demografi e en economie

De bevolkingsgroei loopt sterk uiteen in de beschouwde westerse landen (fi guur 3.1). 
De verschillen in groei hangen sterk samen met de migratiesaldi die in de periode 
2000-2004 zijn gerealiseerd.

De eigen aanwas loopt betrekkelijk weinig uiteen. In de beschouwde periode is de 
eigen aanwas gering in de Mediterrane landen (1,3 kinderen per 15-49 jarige vrouw) 
en de Oost-Europese landen (1,2-1,5 kinderen). De Europese bevolkingsgroei blijft 
wel sterk achter bij de andere westerse landen, waar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en 
de vs hoge groeicijfers realiseren (1,9-2,0 kinderen). Het Europese continent wordt 
al geruime tijd gekenmerkt door een lage vruchtbaarheid. Nederland neemt met 
de Scandinavische landen een middenpositie in. De uitschieters in de bevolkings-
groei komen dus voornamelijk door migratie. Vooral Spanje (gemiddeld meer dan 
12 migranten per 1000 inwoners in de periode 2000-2003), maar ook Ierland kent 
een hoog vestigingsoverschot, terwijl de Oost-Europese landen nagenoeg net zoveel 
migranten zien komen als vertrekken. Ook in de Angelsaksische landen vestigen 
zich per saldo veel migranten (per saldo 4 tot 6 per 1000 inwoners), meer dan in 
Nederland, dat met gemiddeld 2,75 migranten per 1000 inwoners in de periode 2000-
2003 tot de lage middenmoot behoort. Ook de Scandinavische landen kennen een 
laag tot zeer laag vestigingsoverschot.

Belangrijk voor het beroep op de collectieve uitgaven vormt de bevolkingssamenstel-
ling. Jongeren zijn vooral aangewezen op onderwijsuitgaven en ouderen op zorg- en 
pensioenuitgaven. Een indicatie voor het beroep op de collectieve uitgaven vormen de 
groene en grijze druk, die berekend worden als de verhouding tussen het aantal 0-14-
jarigen respectievelijk 65-plussers en de potentiële beroepsbevolking (15-64-jarigen). 
Landen met een relatief gunstige demografi sche druk bevinden zich linksonder in 
fi guur 3.2 en landen met een relatief ongunstige demografi sche druk rechtsboven. 
De Oost-Europese landen hebben in 2004 dus een relatief lage demografi sche druk 
en Zweden, Frankrijk, België en Engeland hebben een hoge demografi sche druk. 
Nederland wordt in 2004 gekenmerkt door een relatief hoge groene druk (27%) en 
een relatief lage grijze druk (21%). Bij de groene druk scoren de Mediterrane landen 
het laagst (ruim 21%) en Ierland het hoogst (bijna 31%). Nederland is hier dus een 
hoge middenmoter. Bij de grijze druk is het beeld gespiegeld: Nederland vormt hier 
met ruim 20% een lage middenmoter; alleen Ierland en enkele Oost-Europese landen 
zijn minder vergrijsd. Een hoge grijze druk treffen we aan in Italië (29%), dat op de 
voet wordt gevolgd door uiteenlopende landen als Duitsland, Zweden en Grieken-
land. Dit beeld zet zich ook in de toekomst voort (fi guur 3.3). Als de trend doorzet 
zal de grijze druk in Italië in 2030 naar de 50% gaan. Ook Duitsland en Oostenrijk 
komen dan boven de 45% uit. Bij Nederland wordt in 2015 een grijze druk van 27% 
verwacht en in 2030 van 41%. Daarmee behoort Nederland tot de landen waar de 
grijze druk zich vooral na 2015 zal doen gelden. Alleen Ierland komt naar verwach-
ting duidelijk beneden de 30% uit. Bij de groene druk zullen zich, voor zover dat is te 
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voorzien, nauwelijks betekenisvolle ontwikkelingen voordoen. Het grootste verschil 
over een periode van 25 jaar is slechts 3 procentpunt. Bij Nederland daalt de groene 
druk aanvankelijk (van 27% in 2005 naar 25% in 2015), maar komt daarna weer op 
het oude niveau. Deze cijfers over de toekomstige groene druk zijn echter uiteraard 
met veel onzekerheid omgeven.

We zien in het begin van dit millennium niet alleen grote verschillen in de groei van 
de bevolking, maar ook in de groei van de economie. Ook hier behoort Ierland tot 
de sterke groeiers, maar daarmee houdt de overeenkomst tussen bevolkingsgroei en 
economische groei wel op. Vooral in de periode 1995-2000 realiseerde Ierland zeer 
hoge jaarlijkse groeicijfers. In de daaropvolgende periode komt de gemiddelde eco-
nomische groei van de eu-25 landen aanzienlijk lager uit: van gemiddeld 2,9% in de 
periode 1995-2000 naar gemiddeld 1,8% in de periode 2001-2005. Van de oude eu-15 
landen wisten alleen Ierland, Griekenland, Luxemburg en Spanje een relatief hoge 
economische groei te realiseren (van gemiddeld meer dan 3% per jaar). Ook de Oost-
Europese landen haalden dit niveau en de Angelsaksische landen scoorden ook niet 
slecht. Duidelijke inzinkingen zijn waar te nemen bij Portugal, Italië en Duitsland 
met een gemiddelde jaarlijkse groei van minder dan 1%. Ook Nederland bevindt zich 
in dit gezelschap, met een forse daling van een gemiddelde groei van 3,8% in de peri-
ode 1995-2000 naar een gemiddelde groei van 1,2% in de periode 2001-2005. Neder-
land herstelt zich met een verwachte jaarlijkse groei van 3,1% in de jaren daarna 
krachtig van deze inzinking.

Figuur 3.4
Ontwikkeling van het bbp per hoofd, 1999-2000-2004 (in koopkracht en US$ van 2004; 
excl. Luxemburg)
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Figuur 3.5
Aandeel van de collectieve uitgaven in het bbp, 2004 (in procenten)
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Figuur 3.6
Samenstelling van de kosten van publieke diensten in het bbp, 2003 (in procenten, incl. particuliere 
bijdragen)

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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De economische groei bepaalt samen met de bevolkingsgroei het bbp per hoofd van 
de bevolking. Wanneer dit wordt gecorrigeerd voor verschillen in koopkracht en 
infl atie, blijkt dat er duidelijke groepen zijn te onderscheiden (fi guur 3.4).
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Een duidelijke uitschieter naar boven is de vs, die door een sterke economische groei 
inmiddels wordt benaderd door Ierland. De Oost-Europese landen boeken weliswaar 
vooruitgang, maar blijven nog duidelijk achter bij het niveau dat door de meeste 
andere landen wordt gerealiseerd. Binnen de oude eu-15 hebben Portugal en Grie-
kenland nog steeds moeite om het niveau van de overige landen te behalen, hoewel 
Griekenland hierin beter slaagt dan Portugal.

Nagenoeg alle eu-landen hebben in de periode 2000-2004 een lagere welvaarts-
groei gerealiseerd dan in de daaraan voorafgaande periode. Alleen Griekenland 
en de Oost-Europese landen (uitgezonderd Polen) onttrekken zich aan deze trend, 
en hebben zich juist in deze periode sterk verbeterd. Nederland is steeds een hoge 
middenmoter geweest, maar heeft in de periode 2000-2004 iets terrein verloren: van 
een negende naar een zevende positie in de ranglijst van betrokken landen. Door een 
hogere dan gemiddelde economische groei in de jaren 2006 en 2007 zal Nederland 
zijn oude positie naar verwachting weer kunnen innemen.

Een groot deel van het inkomen uit het bbp wordt door de overheid uitgegeven 
(fi guur 3.5). Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen sociale uitke-
ringen en andere overheidsuitgaven voor klassieke overheidstaken als onderwijs, 
zorg, veiligheid en openbaar bestuur. In veel landen dragen burgers zelf bij aan deze 
klassieke overheidstaken, door eigen bijdragen te betalen of deze af te nemen op 
de private markt. Vooral in de vs wordt een deel van deze overheidstaken buiten de 
overheid verstrekt, met name in het onderwijs en de zorg. Dit private gedeelte is in 
de fi guur weergegeven onder ‘particuliere bijdragen’. Daarmee worden landen beter 
vergelijkbaar op de genoemde functies.

In Nederland zijn de uitkeringslasten in verhouding laag (ruim 11%), mede door 
een relatief gunstige grijze druk en het private karakter van een groot deel van de 
pensioenvoorziening. Ook het lage niveau van werkloosheid en de privatisering 
van de Ziektewet dragen bij aan het relatief lage uitkeringsniveau. Bij de overige 
overheidsuitgaven scoort Nederland met 35% relatief hoog, en bevindt zich hier in 
gezelschap van Frankrijk en Finland. Nog iets hoger scoren de andere Scandinavi-
sche landen: Denemarken en Zweden. Aan de onderkant met een uitgavenaandeel 
van circa 25% fi gureren de Angelsaksische landen. Daar staat echter tegenover dat in 
deze landen de particuliere bijdragen het hoogst zijn. In de Scandinavische landen 
en de Oost-Europese landen zijn deze het laagst. Vooral de vs vormen een uitschie-
ter, waar met name de zorguitgaven niet alleen hoog zijn, maar ook voor iets meer 
dan de helft particulier worden gefi nancierd. Uiteindelijk komen de Angelsaksi-
sche landen, inclusief Ierland en Engeland, uit op een totaal uitgavenniveau dat ligt 
tussen de 35% en 45%, en komen de oude eu-15 landen, uitgezonderd Luxemburg 
en Spanje, uit op een niveau dat ligt tussen de 50% en 60%. Nederland behoorde tot 
medio jaren negentig tot de landen met de hoogste publieke uitgaven. Inmiddels 
neemt Nederland in eu-15 verband een middenpositie in.
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Onderscheiden we de publieke diensten, exclusief sociale uitkeringen maar inclusief 
de particuliere bijdragen, dan blijkt Nederland een betrekkelijke ‘big spender’ te zijn 
(fi guur 3.6). Dit komt niet zozeer tot uitdrukking in de drie belangrijkste functies 
– onderwijs, zorg en veiligheid – als wel in de overige functies, waartoe onder meer 
openbaar bestuur, defensie, openbaar vervoer, volkshuisvesting en welzijn worden 
gerekend. Wat betreft de onderwijsuitgaven echter, nestelt Nederland zich met een 
aandeel van 5,0% in de achterhoede van de eu-15. De Scandinavische en Angelsaksi-
sche landen kennen aanzienlijk hogere uitgavenniveaus (6 à 7½%). Met de zorguit-
gaven en de veiligheidsuitgaven (politie en justitie) positioneert Nederland zich in de 
middenmoot. Opmerkelijk zijn de hoge zorguitgaven in de vs, die in 2003 opliepen 
tot ruim 15% van het bbp (Nederland: 9,1%).

3.2 Onderwijs

De prestaties in het onderwijs kunnen worden gemeten met twee typen indicatoren: 
verworven vaardigheden en bereikt opleidingsniveau (zie oecd 2006a). De verwor-
ven vaardigheden zijn gemeten met internationale prestatietoetsen, die leesvaardig-
heid, wiskundig inzicht en natuurkundige kennis van 15-jarigen meten (‘educational 
achievement’). Het bereikte opleidingsniveau is bepaald op basis van dat deel van de 
bevolkingsgroep van 25-34 jaar dat een hogere opleiding heeft voltooid, en dat deel 
van de bevolking dat een startkwalifi catie voor de arbeidsmarkt heeft gehaald (‘edu-
cational attainment’).

Figuur 3.7
Educatieve vaardigheden, 2003
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Figuur 3.8
Educatieve vaardigheden (verticaal) onderwijsuitgaven (percentage bbp), 2003
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Figuur 3.9
Educatieve vaardigheden (2003) en oordeel over de staat van het onderwijs (2004)

Bron: OECD en ESS (SCP-bewerking)
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Wanneer landen op basis van deze prestatiemaatstaven worden gerangschikt, komen 
Finland en Canada als lijstaanvoerders naar voren (fi guur 3.7). Canada scoort zowel 
hoog op bereikte opleidingsniveaus als verworven vaardigheden. Finland scoort 
ook hoog op bereikte opleidingsniveaus, maar nog hoger op verworven vaardighe-
den, waardoor hun onderwijsprestaties, net als in voorgaande jaren, als uitstekend 
kunnen worden aangemerkt. Beide landen worden gevolgd door de andere Scan-
dinavische en Angelsaksische landen en enkele Continentale landen, waaronder 
Nederland (achtste positie). Nederland combineert een hogere score op verworven 
vaardigheden met een lagere score op bereikte opleidingsniveaus. Aan de andere 
kant van het spectrum treffen we de Mediterrane landen aan met een matige (Spanje) 
tot slechte score (Portugal). De Oost-Europese landen scoren in het algemeen ook 
matig, met uitzondering van Tsjechië, dat gemiddeld scoort.

Een belangrijke dimensie van onderwijsstelsels in de betrokken landen is de dif-
ferentiatie van het onderwijs, die tot uitdrukking komt in verschillende leerwegen 
in het voortgezet onderwijs en een sterke uitbouw van het speciaal onderwijs (zie 
scp 2004). Deze differentiatie is hoog in de corporatistische landen (waaronder 
Nederland), maar laag in de meeste Scandinavische en Angelsaksische landen. Over 
het geheel genomen blijken landen met een sterke differentiatie van leerwegen het 
wat minder goed te doen bij het verzekeren van gelijke toegang tot het onderwijs en 
boeken zij minder hoge onderwijsresultaten. Nederland lijkt hierop met België een 
uitzondering.

De prestaties van het onderwijs kunnen ook worden afgezet tegen de uitgaven voor 
onderwijs (fi guur 3.8). Hierbij is het van belang om naast de publieke uitgaven de pri-
vate uitgaven in de beschouwing te betrekken, hetgeen ook is gedaan. Uit de fi guur 
blijkt dat er weliswaar een positief maar zwak verband is tussen onderwijspresta-
ties en onderwijsuitgaven (r = 0,33). Op de gevonden grenscurve (die de minimale 
kosten weergeeft waarvoor bepaalde prestaties kunnen worden bereikt) worden de 
uiterste posities ingenomen door Ierland (zeer lage uitgaven, maar bovengemiddelde 
prestaties) en Finland (bovengemiddelde uitgaven en uitstekende prestaties). Neder-
land, Tsjechië en Canada weten een redelijk evenwicht te vinden tussen uitgaven en 
prestaties. Denemarken en de vs boeken gemiddelde resultaten ten koste van hoge 
uitgaven. Griekenland en Italië kennen een betrekkelijk laag uitgavenniveau, maar 
boeken ook tamelijk zwakke resultaten. Bij Portugal is de balans het meest ongun-
stig: slechte prestaties bij een gemiddeld uitgavenniveau.

Er is een betrekkelijk sterke relatie tussen de onderwijsprestaties in een land en het 
vertrouwen van de bevolking in het onderwijsstelsel (fi guur 3.9, r = 0,70). Nederland 
ligt nagenoeg op de lijn die het verband tussen prestaties en vertrouwen weergeeft. 
Er zijn ook landen waar de relatie minder sterk is. Zo hebben de Denen meer vertrou-
wen in hun onderwijs dan de prestaties zouden rechtvaardigen en hebben Duitsers 
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– en in iets mindere mate ook Hongaren en Fransen – minder vertrouwen in hun 
onderwijs dan de prestaties zouden doen vermoeden.

3.3 Gezondheid

Een goede gezondheid komt tot uitdrukking in een gemiddeld lange levensver-
wachting, een groot aantal in gezondheid doorgebrachte levensjaren, een lage 
kindersterfte en een gunstig oordeel over de eigen gezondheidstoestand. Deze vier 
indicatoren vormen samen een graadmeter voor de gezondheidstoestand van de 
bevolking en dienen volgens de World Health Organisation (who) even zwaar te 
wegen bij de bepaling van de totale maat voor de gezondheid.

In de meeste Europese en Angelsaksische landen beweegt de waarde van de gezond-
heidsmeter iets boven het gemiddelde (fi guur 3.10). De onderlinge verschillen zijn 
gering, met een uitschieter naar boven voor Zweden (goed) en naar beneden voor 
Portugal (matig). Ook Griekenland en de vs scoren iets beneden het gemiddelde. 
Portugal scoort matig door een slecht ervaren gezondheidstoestand, de vs door een 
relatief hoge kindersterfte. Duidelijk slecht scoren drie van de vier Oost-Europese 
landen: Hongarije, Polen en Slowakije. Nederland neemt met de tiende plek een 
bescheiden positie in. Daartoe dragen alle vier de indicatoren in gelijke mate bij.

Figuur 3.10
Gezondheidstoestand, 2003
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Figuur 3.11
Gezondheidstoestand (verticaal) en zorguitgaven (percentage bbp), 2003
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Figuur 3.12
Gezondheidstoestand (2003) en oordeel over de staat van de gezondheidszorg (2004)

Bron: OECD en ESS (SCP-bewerking)
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Net als bij onderwijs is er een positieve maar zwakke relatie tussen de gezondheids-
toestand en de zorguitgaven (fi guur 3.11; r = 0,24). Op de gevonden grenscurve van 
minimale kosten en maximale prestaties worden de uiterste posities ingenomen 
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door Slowakije (zeer lage uitgaven, maar ook slechte prestaties), Finland en Luxem-
burg (lage uitgaven en redelijke prestaties) en Zweden (gemiddelde uitgaven en 
goede prestaties). Nederland heeft het uitgavenniveau van Zweden, maar blijft in 
gezondheidstoestand zo’n 15% achter bij Zweden. Bij de vs gaat een matige score op 
de gezondheidsindex gepaard met extreem hoge zorguitgaven. De hoge kosten van 
het zorgsysteem in de vs zijn onder meer het gevolg van hoge prijzen van ingezette 
middelen en de juridisering van de zorg. Ook in Polen, Hongarije en Portugal is de 
verhouding tussen gezondheidsprestaties en zorguitgaven uit balans.

De band tussen gezondheidsprestaties en vertrouwen in de gezondheidszorg is 
betrekkelijk sterk (fi guur 3.12). Naarmate de gezondheid beter is, neemt het vertrou-
wen van de bevolking in de zorg toe (r = 0,65). Nederland ligt wederom op de lijn die 
het verband tussen prestaties en vertrouwen weergeeft. In verhouding tot de gezond-
heidstoestand is het vertrouwen in de zorg hoog in Slowakije, Finland en België, en 
is het vertrouwen laag in Portugal, Ierland, Italië, Duitsland en Zweden.

Bij zorg kan een onderscheid worden gemaakt tussen belastinggefi nancierde (Beve-
ridge-)stelsels en premiegefi nancierde (Bismarck-)stelsels (zie scp 2004). Daarbinnen 
kunnen stelsels verschillen naar de mate waarin eigen bijdragen worden gevraagd. 
Dit leidt tot vier betrekkelijk homogene stelsels: Beveridge met lage eigen bijdragen 
(Denemarken, Spanje, Canada, Ierland, Engeland), Beveridge met hoge eigen bijdra-
gen (Finland, Portugal, Italië, Australië en Nieuw-Zeeland), Bismarck met lage eigen 
bijdragen (Oost-Europese landen) Bismarck met hoge eigen bijdragen (Frankrijk, 
België, Duitsland, Oostenrijk). Nederland is in geen van deze clusters goed te plaat-
sen. Laten we de Oost-Europese landen buiten beschouwing, dan is er geen relatie 
tussen de genoemde stelselkenmerken en de gezondheidstoestand van de bevolking.

3.4 Veiligheid

Misdrijven vormen enerzijds het startpunt van de strafrechtelijke keten, maar zijn als 
indicator voor de prestaties van politie en justitie tevens het eindpunt van de straf-
rechtelijke keten. De veiligheid in een land wordt in dit rapport afgemeten aan het 
voorkomen van twee typen misdrijven: geweldsmisdrijven en vermogensmisdrijven. 
Beide indicatoren tellen even zwaar mee in de veiligheidsindex. Enerzijds zijn er veel 
meer vermogensmisdrijven, anderzijds worden geweldsmisdrijven als veel ernstiger 
aangemerkt, gezien de strafmaat. De misdrijfcijfers zijn gebaseerd op registratiege-
gevens van de politie.1

Opmerkelijk is de relatieve veiligheid in de Zuid- en Oost-Europese landen (fi guur 3.13). 
Alleen Portugal blijft iets achter door het iets grotere aandeel van geweldsmisdrijven. 
In de Angelsaksische landen is het beeld sterk gemengd, met relatief gunstige scores 
voor Australië en de vs en slechte scores voor Engeland, Nieuw-Zeeland en Canada.2 
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Figuur 3.13
Veiligheid (omgekeerd evenredig met de criminaliteit), 2003

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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Figuur 3.14

Veiligheid (verticaal) en veiligheidsuitgaven (percentage bbp), 2003

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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Het Continentale en Scandinavische beeld is eveneens gemengd, zij het minder sterk 
dan bij de Angelsaksische landen. Een gemiddelde score wordt alleen gehaald door 
Luxemburg en Frankrijk. De meeste andere landen scoren matig tot gemiddeld. 
Zweden en in mindere mate België kampen met een serieus veiligheidsprobleem. 
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Nederland is met een vijftiende positie een lage middenmoter, en neemt in de West-
Europese en Scandinavische landen een gemiddelde positie in. In Nederland blijft de 
veiligheid vooral achter door relatief veel vermogensmisdrijven.

Figuur 3.15
Criminaliteit (2003) en vertrouwen in politie en justitie (2004)

Bron: OECD en ESS (SCP-bewerking)
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Er is nauwelijks een verband tussen de veiligheid in een land (in termen van misdrij-
ven) en de uitgaven voor politie en justitie (fi guur 3.14). Wel neemt Engeland, met 
relatief hoge veiligheidsuitgaven en een laag veiligheidsniveau, een zeer ongunstige 
positie in. Ook Nederland scoort niet bijzonder goed.

Een belangrijk kenmerk van de strafrechtelijke keten is de repressiviteit (zie scp 
2004). Samen met de inzet van personeel kan de strafmaat (het aantal gevangenis-
dagen per type misdrijf ) gezien worden als een aspect van de repressiviteit van de 
strafrechtelijke keten. In Nederland en veel Continentale en Scandinavische landen 
worden per geregistreerd misdrijf minder dan vijf gevangenisdagen opgelegd tegen 
het tienvoudige in de vs. Naast de vs worden de meeste Oost-Europese landen geken-
merkt door een hoge repressiviteit. De Mediterrane landen nemen een tussenpositie 
in. In landen waar de repressiviteit hoog is, is de (geregistreerde) criminaliteit in het 
algemeen iets lager. Erg sterk is dit verband echter niet.

Er blijkt een licht negatief verband te bestaan tussen gevoelens van onveiligheid en 
de (geregistreerde) criminaliteit (fi guur 3.15). Dit negatieve verband verdwijnt, wan-
neer de Oost-Europese landen buiten beeld worden gelaten. Nederland neemt zowel 
in objectieve als subjectieve zin een middenpositie in: een benedengemiddeld veilig-
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heidsniveau gaat gepaard met een bovengemiddeld veiligheidsgevoel. In Nederland 
voelen de burgers zich betrekkelijk veilig (cijfers voor 2004), maar ze hebben toch 
een grotere kans om slachtoffer van een misdrijf te worden.

3.5 Totaal publieke diensten

De scores voor educatieve vaardigheden, de gezondheidstoestand en de veiligheid 
van de bevolking kunnen worden opgeteld tot een totale prestatiescore voor publieke 
diensten (fi guur 3.16). Deze indicator geeft dus de objectieve situatie weer waarin 
de bevolking zich op genoemde terreinen bevindt. Voor een belangrijk deel wordt 
deze score bereikt door het niveau van publieke dienstverlening. Het onderwijs, de 
gezondheidszorg en politie en justitie bepalen in belangrijke mate de educatieve 
vaardigheden, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking. Maar niet alleen. 
Ook maatschappelijke omstandigheden en maatschappelijke trends zijn hierop van 
invloed. Zo worden de educatieve prestaties ook beïnvloed door het aandeel en de 
omvang van de allochtone bevolking (oecd 2006) en wordt de gezondheidstoestand 
van de bevolking ook beïnvloed door riskante leefgewoonten (roken, alcoholgebruik, 
zwaarlijvigheid) en riskante arbeidsomstandigheden (mijnbouw). Deze blijven hier 
echter buiten beschouwing.

Opmerkelijk is dat veel landen een totaalscore hebben die weinig afwijkt van het 
gemiddelde. De ongelijkheid van de scores is een factor 2 à 3 kleiner dan op de drie 
deelindicatoren. Blijkbaar compenseert een goede score op één terrein vaak een 
slechte score op een ander terrein, en omgekeerd. Er zijn drie landen die er met 
een betrekkelijk goede score bovenuit steken (Finland, Australië en Ierland) en vijf 
landen die met een betrekkelijk matige score achterblijven (Portugal, Polen, Enge-
land, Hongarije en Nieuw-Zeeland). De overige landen, waaronder Nederland, liggen 
binnen een smalle bandbreedte (4,75-5,50).

Geen enkel land scoort uitstekend op alle drie de sectoren. Finland scoort wel 
uitstekend op educatieve vaardigheden, maar biedt zijn burgers betrekkelijk weinig 
veiligheid. Australië scoort op alle drie de indicatoren goed en Ierland dankt zijn 
toppositie vooral aan het betrekkelijk lage niveau van criminaliteit, in combinatie 
met redelijke scores op beide andere indicatoren. Er is ook geen land dat op alle 
indicatoren slecht scoort. Zo scoort Portugal alleen slecht op educatieve vaardighe-
den. Omdat Portugal ook matig scoort op gezondheid en gemiddeld op veiligheid, 
belandt het toch op de laatste plaats. Engeland heeft zijn lage positie voornamelijk te 
wijten aan het zeer hoge niveau van (geregistreerde) criminaliteit.
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Figuur 3.16
Staat van educatie, gezondheid en veiligheid, 2003

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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Figuur 3.17
Staat van educatie, gezondheid en veiligheid (2003) en vertrouwen in publieke voorzieningen (2004)

Bron: OECD en ESS (SCP-bewerking)
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Figuur 3.18
Kwaliteit van het openbaar bestuur, 2006

Bron: IMD (SCP-bewerking)
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De prestatiescore voor de drie publieke diensten kan worden gerelateerd aan het 
oordeel van de bevolking over de staat van het onderwijs, de gezondheidszorg en 
politie en justitie (fi guur 3.17). De relatie tussen de objectieve situatie van publieke 
diensten en het vertrouwen dat de bevolking heeft in de betreffende publieke voor-
zieningen blijkt betrekkelijk sterk (r = 0,66). Zo scoren Portugal, Polen en Hongarije 
betrekkelijk laag op het totaal van educatieve vaardigheden, gezondheid en de veilig-
heid, maar het oordeel van de bevolking is er ook naar: een dikke onvoldoende. Bij 
Nederland zijn de objectieve situatie en het subjectieve oordeel nagenoeg in balans. 
Opmerkelijk is dat Finland en Ierland, die beide hoog scoren op de objectieve maat, 
uiteenlopende beoordelingen van de bevolking krijgen. Bij Ierland houdt dit verband 
met een beperkte score op gezondheid en een hard oordeel van de bevolking over het 
niveau van de zorg in dat land. Finland heeft ook een beperkte score, maar dan op 
veiligheid, maar hier oordeelt de bevolking mild over, mogelijk omdat zij dit politie 
en justitie niet aanrekent. Finland staat immers bekend als een land met goed func-
tionerende overheidsdiensten.

Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de overheid is een maat ontwik-
keld voor de ‘kwaliteit’ van het openbaar bestuur. Een belangrijke gegevensbron om 
het functioneren van de overheid nader te bepalen is een internationaal survey van 
het in Zwitserland gevestigde Institute for management development (imd 2006). 
Vier indicatoren betreffende de kwaliteit van de overheid zijn geselecteerd, gebaseerd 
op het beginsel van goed functionerende administratieve systemen. Het betreft oor-
delen over de omvang van de bureaucratie, de helderheid van het overheidsbeleid, de 
doortastendheid van het overheidsoptreden, en de omvang van de corruptie.7
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Denemarken en Finland presteren uitstekend op de kwaliteit van het openbaar 
bestuur (fi guur 3.18). Op enige afstand volgen Oostenrijk en Australië. De Mediter-
rane en Oost-Europese landen scoren matig op de kwaliteitsindex, waarbij Italië 
slecht en Polen uiterst slecht scoort. Beide landen hebben te maken met een weinig 
transparante overheid, maar Polen scoort ook slecht op de andere kwaliteitsindicato-
ren. Nederland presteert iets meer dan gemiddeld op alle indicatoren, en daarmee op 
de totale kwaliteitsindex voor het openbaar bestuur.

3.6 De overheidsfuncties

De prestaties van de overheid kunnen in een breder perspectief worden geplaatst. 
De prestaties op de beleidsterreinen onderwijs, zorg en veiligheid zijn te rangschik-
ken onder de allocatiefunctie van de overheid: een voldoende niveau van publieke 
voorzieningen. Voor een breder beoordelingskader kan daarnaast rekening worden 
gehouden met de twee andere kerntaken van de overheid: het streven naar een even-
wichtige economische ontwikkeling (stabilisatiefunctie) en het tot stand brengen 
van een redelijke inkomensverdeling (verdelingsfunctie).

De vraag is uiteraard welke indicatoren hiervoor moeten worden gekozen. Een punt 
van houvast zijn de criteria uit de Lissabon-agenda (2000). De keuze van de beleids-
terreinen zorg, onderwijs en veiligheid voor de allocatiefunctie van de publieke 
sector is goed verdedigbaar en sluit aan bij de thema’s in de agenda. Relevante 
indicatoren voor een succesvol stabilisatiebeleid zijn een hoge economische groei, 
lage werkloosheid, lage infl atie en een gering overheidstekort. De exacte keuze van 
indicatoren blijft evenwel in hoge mate arbitrair. Zo is het de vraag of het bbp per 
capita zelf (naast de groei daarvan) niet als indicator moet worden opgenomen. Een 
indicator voor het tot stand brengen van een redelijke inkomensverdeling vormt de 
Europese armoedegrens, die betrekking heeft op het percentage huishoudens dat 
een inkomen heeft dat minder bedraagt dan 60% van het mediane inkomen. Naast 
deze drie kernfuncties (allocatie, stabilisatie, verdeling) wordt hier de kwaliteit van 
het openbaar bestuur als indicator betrokken bij het oordeel over het functioneren 
van de overheid.
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Figuur 3.19
Stabilisatie en groei van de economie, 2005

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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Figuur 3.20
Totale prestatie van de overheid, ± 2004

Bron: OECD en IMD (SCP-bewerking)
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Figuur 3.21
Totale prestatie van de publieke sector (verticale as) naar totale overheidsuitgaven (horizontale as), 
2004

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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In fi guur 3.19 is de index voor stabilisatiefunctie van de overheid weergegeven. De 
deelindicatoren zijn zodanig berekend, dat een ongunstige score als negatief en 
een gunstige score als positief wordt geteld. De cijfers voor groei en infl atie hebben 
betrekking op de periode 2000-2005. De cijfers voor de werkloosheid en het begro-
tingstekort hebben betrekking op het laatste waarnemingsjaar (2005).

Nieuw-Zeeland en Denemarken presteren goed op de economische functie van de 
overheid. Beide landen scoren vooral goed op het terugdringen van het begrotings-
tekort. Geen van de landen scoort slecht, wel scoren Portugal en Slowakije bijzonder 
matig. Portugal worstelt vooral met begrotingstekorten en Slowakije met werkloos-
heid en infl atie. Ook de prestaties van Hongarije en Polen kunnen als matig worden 
aangemerkt. De overige landen presteren rond het gemiddelde. Nederland presteert 
bijzonder matig op economische groei, maar presteert goed op (bestrijding van) 
werkloosheid, waardoor het uiteindelijk een gemiddelde prestatie neerzet. In de peri-
ode 2002-2005 nam Nederland een achterhoedepositie in bij de economische groei, 
en kon het van de eu-15 landen alleen Portugal, Italië en Duitsland achter zich laten. 
In de periode 2006-2007 zal Nederland naar verwachting duidelijk beter presteren op 
economische groei (cpb 2006a: 181).

Op de verdelingsfunctie scoort Nederland goed, en komt uit op het niveau dat ook 
door de Scandinavische landen wordt bereikt (rond 11% in armoede). De Continen-
tale landen scoren redelijk op de verdeling van de welvaart (rond 14% in armoede) 
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en de Mediterrane en Angelsaksische landen scoren betrekkelijk ongunstig (rond de 
20% in armoede).

Wanneer de prestaties op alle vier de onderscheiden deelterreinen (stabiliteit, verde-
ling, allocatie en kwaliteit van het openbaar bestuur) bij elkaar worden opgeteld, 
ontstaat er een vrij inzichtelijk beeld (fi guur 3.20).4 In de oude eu-15 nemen de 
Scandinavische landen de hoogste posities in en de Mediterrane landen de laagste. 
De Continentale landen scoren rond het gemiddelde. De verschillen binnen deze 
landengroepen zijn betrekkelijk gering. Dat geldt niet voor de Oost-Europese landen, 
waar Polen en Slowakije matig scoren, Hongarije nagenoeg gemiddeld en Tsjechië 
betrekkelijk goed. De Angelsaksische landen scoren, op de vs na, bovengemiddeld; 
zij kunnen geen toppositie bereiken door hun ongelijke verdeling van de welvaart. 
Nederland scoort ook bovengemiddeld. Deze bovengemiddelde score dankt Neder-
land juist aan een goede score op de verdeling van de welvaart. Daardoor neemt 
Nederland binnen de eu-15 de zesde positie in, net achter Oostenrijk en Luxemburg 
en ruim achter de Scandinavische landen. Nederland scoort wel duidelijk beter dan 
nabijgelegen landen als België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Figuur 3.21 legt verband tussen de totaalscores en de totaal ingezette middelen 
als percentage van het bbp. Daarbij zijn aan de totale overheidsuitgaven de private 
uitgaven voor onderwijs en zorg toegevoegd. Dit geeft de gecorrigeerde overheids-
uitgaven. Deze gecorrigeerde uitgaven bevatten echter ook uitgaven die niet in de 
betrokken functies zijn opgenomen (defensie, infrastructuur).

Globaal gesproken lijkt er nauwelijks verband te bestaan tussen publieke prestaties 
en het niveau van de (gecorrigeerde) overheidsuitgaven (r = 0,29). Wanneer echter een 
grenscurve wordt getrokken, die de minimale kosten weergeeft waarvoor bepaalde 
prestaties kunnen worden bereikt, worden de gunstigste posities ingenomen door 
Ierland (met een laag uitgavenniveau en meer dan gemiddelde prestaties) en Finland 
(met een bovengemiddeld uitgavenniveau en zeer goede prestaties). Ook Australië, 
Luxemburg en Denemarken scoren goed in verhouding tot de ingezette middelen. 
De Oost-Europese en Mediterrane landen presteren in het algemeen slecht in ver-
houding tot de ingezette middelen, met uitzondering van Spanje (matig) en Tsje-
chië (redelijk). Ook Nederland scoort redelijk: een gemiddeld uitgavenniveau maar 
bovengemiddelde prestaties. Op basis van de grenscurve en gegeven het niveau van 
de ingezette middelen zouden de Nederlandse prestaties echter nog ruim 10% hoger 
kunnen liggen. Met name de praktijk in de Scandinavische landen lijkt aan te tonen 
dat een hoge inzet van overheidsmiddelen niet gepaard hoeft te gaan met geringe 
economische prestaties of met een ineffi ciënte overheid.

In de meeste opzichten heeft Nederland de karakteristieken die het midden houden 
tussen de Scandinavische en Continentale landen. De economische groei was de 
afgelopen periode bijzonder matig, maar neigt de komende jaren iets boven het 
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eu-15 gemiddelde uit te komen. Op andere economische indicatoren scoort Neder-
land gemiddeld (infl atie, begrotingstekort) tot goed (werkloosheidsbestrijding). Ook 
op de verdeling van de welvaart scoort Nederland goed en de kwaliteit van het open-
baar bestuur is redelijk.

Wat betreft de omvang van de publieke dienstverlening is Nederland een mid-
denmoter. De onderwijsdifferentiatie is (extreem) hoog. De onderwijsprestaties zijn 
hoog en komen duidelijk boven het eu-15 gemiddelde uit. Onze gezondheid is echter 
nagenoeg gemiddeld en de criminaliteit iets bovengemiddeld. Het vertrouwen van 
de bevolking in de publieke dienstverlening is redelijk tot goed, en past in de lijn van 
de prestaties die de publieke diensverlening levert. In onze ranglijst van publieke 
prestaties in de eu-15 komt Nederland uit op een vijfde plaats.

3.7 Recente ontwikkelingen

In 2004 heeft het scp de publieke prestaties vergeleken van de eu-25 landen en de 
vier Angelsaksische landen op basis van de toen beschikbare gegevens. De meeste 
gegevens hadden betrekking op de jaren 2000-2002 (met 2001 als centraal jaar). De 
gegevens in dit rapport hebben hoofdzakelijk betrekking op de periode 2003-2005 
(met 2004 als centraal jaar). Dit biedt een mogelijkheid om de ontwikkelingen in de 
periode 2001-2004 in beschouwing te nemen.

De vergelijking die hier wordt uitgevoerd heeft uitsluitend betrekking op de rela-
tieve posities van landen, niet op de absolute niveaus die zijn behaald. Dit komt omdat 
de verschillende indicatoren moeilijk op één noemer konden worden gebracht. We 
kijken dus uitsluitend naar de mate waarin een land zich ten opzichte van de gemid-
delde score heeft verbeterd of verslechterd (relatieve score) of de mate waarin landen 
op de ranglijst zijn gestegen of gedaald (relatieve positie).

In de eerste helft van het nieuwe millennium zijn er enkele opmerkelijke verschui-
vingen opgetreden in de economische prestaties van de beschouwde landen. Goede 
economische prestaties blijken uit een hoge economische groei, een laag niveau van 
de werkloosheid, een geringe geldontwaarding en lage tekorten op de overheidsbe-
groting. Deze indicatoren worden geacht in gelijke mate bij te dragen aan de econo-
mische prestaties van een land.
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Tabel 3.1
Economische prestaties van Nederland, 2000-2007 (positie in rangorde van landen)

gemiddeld realisaties raming

1995-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EU-15

economische groei 5 7 8 14 12 11 10 6 7

bestrijding werkloosheid 3 2 2 1 1 2 3 1 1

bestrijding infl atie 8 6 15 13 9 5 3 4 5

bestrijding begrotingstekort 5 6 9 10 10 9 7 7 5

totaal, op basis van score 3 5 10 13 10 8 5 5 2

alle 23 landen

economische groei 9 10 13 22 20 19 18 11 14

bestrijding werkloosheid 3 2 2 1 1 3 4 1 1

bestrijding infl atie 10 6 20 20 12 5 3 5 6

bestrijding begrotingstekort 8 8 11 13 13 12 10 10 8

totaal, op basis van score 4 5 12 17 15 12 8 5 2

Bron: OECD

Landen die hun positie in de periode 2001-2005 verbeterd hebben bevinden zich 
voornamelijk in het Oost-Europese kamp. Van de overige eu-landen heeft alleen 
Denemarken zich duidelijk verbeterd, door in verhouding een hogere economische 
groei, een lager begrotingsbeleid en een lagere infl atie te realiseren. De Oost-Euro-
pese landen danken hun sterke positieverbetering aan een hogere economische groei 
(vooral Tsjechië) en een vermindering van de begrotingstekorten (vooral Tsjechië en 
Slowakije).

Nederland heeft op economisch gebied iets terrein verloren, van een iets bovenge-
middelde score in de periode 1995-2001 naar een gemiddelde score in de periode 
2002-2005 (tabel 3.1). Nederland is iets achtergeraakt in economische groei en de 
bestrijding van het begrotingstekort, met name in de periode 2001-2003. Op het 
gebied van de economische groei lijkt Nederland zijn positie vanaf 2006 weer iets 
te verbeteren door een hogere economische groei dan de eu-15 gemiddeld zal rea-
liseren. Nederland heeft al jaren een zeer laag niveau van werkloosheid en zal dit 
lage niveau waarschijnlijk handhaven. In 2005 heeft Nederland weer bijna de positie 
bereikt die het in de tweede helft van de jaren negentig innam. De jaren daarna wordt 
nog een lichte verbetering verwacht, naar een tweede positie in 2007, net achter Fin-
land (eerste), maar net voor Zweden (derde) en Denemarken (vierde).
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Figuur 3.22
Totale staat van educatie, gezondheid en veiligheid in 2001 en 2003

NB: Per land betreft de eerste staaf 2001 en de tweede staaf 2003.

Bron: OECD (SCP-bewerking)
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De relatieve veranderingen in de staat waarin de bevolking zich bevindt op de drie 
publieke gebieden van educatie, gezondheid en veiligheid zijn beperkt (fi guur 3.22). 
Dit komt mede door de gemiddeld korte periode waarop deze veranderingen betrek-
king hebben: 2001-2003. Er zijn drie landen die zich hebben verbeterd ten opzichte 
van de andere landen: Luxemburg (betere educatieve vaardigheden), Duitsland 
(betere gezondheidstoestand) en Nederland (minder criminaliteit). Nederland scoort 
in 2003 in verhouding iets lager op educatieve vaardigheden, terwijl de gezondheids-
toestand nagenoeg ongewijzigd is. De iets lagere score op educatieve vaardigheden 
wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de duidelijk hogere score op veilig-
heid, waardoor de totale score van Nederland op de drie genoemde gebieden is ver-
beterd. Door de iets betere prestaties heeft Nederland zich verplaatst van een positie 
in het midden naar een positie iets boven het midden. Ierland en Griekenland zijn de 
grootste verliezers. Griekenland heeft terrein verloren op het gebied van gezondheid 
en veiligheid en Ierland op het gebied van veiligheid.

De relatieve veranderingen in het totaal van publieke prestaties zijn eveneens beperkt 
(fi guur 3.23). De totale publieke prestaties worden gevormd door de optelsom van de 
onderscheiden drie functies: het voorzien in een stabiele economische ontwikkeling, 
het verdelen van de welvaart over de bevolking en het tot stand brengen van een goed 
opgeleide, gezonde en zich veilig voelende bevolking. Daaraan toegevoegd wordt de 
voorwaarde dat in deze functies wordt voorzien door een kwalitatief goed functione-
rende overheid.
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Figuur 3.23
Totale prestatie van de overheid rond 2001 en rond 2004

NB: Per land betreft de eerste staaf 2001 en de tweede staaf 2004.

Bron: OECD en ESS (SCP-bewerking)
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Rond 2001 werd de ranglijst voor totale prestaties van de overheid aangevoerd door 
Finland, Luxemburg en Denemarken. Rond 2004 is Luxemburg uit de top drie weg-
gevallen en vervangen door Zweden. Daarmee domineren de Scandinavische landen 
de ranglijst, met Denemarken als hoogst scorende. Denemarken heeft deze toppositie 
verkregen door hogere scores op economische prestaties en hogere scores op de kwa-
liteit van het openbaar bestuur. Luxemburg is juist uit de top weggevallen door lagere 
scores op dezelfde factoren: lagere economische prestaties en een lagere kwaliteit van 
het openbaar bestuur. In de eu-15 namen de Mediterrane landen de laagste posities 
in, en die hebben ze ook behouden. De Mediterrane landen zijn zelfs verder op ach-
terstand gezet, mede door de in verhouding forse vooruitgang bij de Oost-Europese 
landen, uitgezonderd Slowakije. Opmerkelijk is dat Tsjechië wel een aanzienlijke ver-
betering heeft gerealiseerd maar Slowakije niet. Tsjechië dankt dit vooral sterk verbe-
terde economische prestaties en een beter functionerende overheid.

Nederland heeft zijn middenpositie op de ranglijst voor totale prestaties van de 
overheid behouden. Rond 2001 werd een redelijke score behaald en deze score kon 
ook rond 2004 worden genoteerd. Ook de vier samenstellende indicatoren vertonen 
weinig beweging. Iets positiever scoort Nederland op het tot stand brengen van een 
goed opgeleide, gezonde en zich veilig voelende bevolking en het functioneren van 
de overheid; iets negatiever scoort Nederland op het voorzien in een stabiele econo-
mische ontwikkeling en het verdelen van de welvaart over de bevolking. Per saldo 
leidt dit evenwel tot vergelijkbare scores voor de totale Nederlandse prestaties rond 
2001 en rond 2004.
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Noten

1 In scp (2004) is deels uitgegaan van slachtofferenquêtes. Behalve het feit dat deze gege-
vens slechts voor een beperkt aantal landen voorhanden waren, is er nu het probleem dat 
nieuwe gegevens pas eind dit jaar beschikbaar komen. Er is op landenniveau weliswaar 
een sterke maar zeker geen perfecte relatie tussen registratiecijfers en slachtoffercijfers.

2 De relatief gunstige score van de vs lijkt merkwaardig gezien het relatief grote aantal 
moorden, maar deze vormen slechts een fractie van het totaal aantal misdrijven.

3 Het betreft de volgende items: Beperkt de bureaucratie het economisch leven? Is het 
overheidsbeleid helder en duidelijk voor iedereen? Worden overheidsbesluiten effectief 
uitgevoerd? Wordt er smeergeld betaald en zijn ambtenaren corrupt?

4 De gemiddelde scores voor de subgroepen en het totaal zijn verkregen door de afzonder-
lijke rapportcijfers te delen door het aantal afzonderlijke cijfers en vervolgens op te tellen. 
Op die manier wordt een gemiddeld cijfer verkregen dat eveneens tussen 0 en 10 ligt.
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4 Politieke wensen

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden wensen tot uitdruk-
king gebracht over de toekomstige inrichting van de publieke dienstverlening. In 
dit hoofdstuk worden de plannen van een aantal politieke partijen besproken. Bij de 
keuze van de partijen wordt aangesloten bij het cpb rapport ‘Keuzes in kaart’ (cpb, 
2006b). De keuze van de beleidsterreinen van publieke dienstverlening uit de partij-
programma’s sluit aan bij de sectoren waarvoor ramingen worden gemaakt. Binnen 
de sectoren is vervolgens gekozen voor onderwerpen die te maken hebben met de 
productiviteit, de kwaliteit van de dienstverlening of de lasten voor burgers. Na het 
schetsen van het budgettaire kader in paragraaf 4.1 volgen in de paragrafen daarna 
de voornemens van 7 politieke partijen.

4.1 Budgettair kader

Het Centraal Planbureau (cpb 2006b) heeft net als bij voorgaande verkiezingen de 
verkiezingsprogramma’s van een aantal partijen doorgerekend op hun economische 
effecten en deze uitkomsten vergeleken met de cpb uitkomsten van het voorzichtig 
scenario (gemiddelde economische groei 1¾% per jaar). Tabel 4.1 laat zien wat de 
effecten zijn van de netto intensiveringen (saldo van intensiveringen en ombuigin-
gen) die de politieke partijen voor de komende kabinetsperiode voor ogen hebben.

Tabel 4.1
Intensiveringen en ombuigingen volgens de partijprogramma’s (mld. euro, prijzen 2007)

CDA PvdA VVD SP GroenLinks D66 ChristenUnie

onderwijs ¾ 1½ 1 2 3 2½ ½

zorg –¼ 0 –1 1 ½ –¼ –¼

veiligheid –¼ –¼ 0 0 0 –¼ ¼

openbaar bestuur –1½ –1¼ –1¼ –¼ –½ –1 –1

defensie –¼ –¼ 0 –2½ –¾ –¼ 0

infrastructuur (inclusief 
openbaar vervoer) ¼ 0 ½ –¼ –2 0 –½

milieu ¼ ¾ 0 ½ 1¼ ½ 0

sociale zekerheid 2¼ 2 –1 3¾ 3¾ –2 1¼

ontwikkelingssamenwerking 0 ½ –½ ½ 1 0 ½

overig –¾ 0 –¾ –¼ –½ –½ –1¼

totaal (de)intensiveringena ¼ 3 –3¼ 4¼ 5½ –1 –½

a Inclusief afrondingsverschillen; alles afgerond op kwarten.

Bron: CPB (2006b)
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De vvd wil het meeste ombuigen op het totaal van de collectieve uitgaven (3¼ mld. 
euro), terwijl GroenLinks per saldo het meest extra wil uitgeven (5½ mld. euro). De 
overige partijen zitten hier tussenin. Bij de sectoren die in dit rapport vooral van 
belang zijn, onderwijs, zorg en veiligheid, treden er alleen bij onderwijs substantiële 
verschillen op (van 0,5 tot 3 miljard euro) Bij zorg zijn er ook nog wel enige verschil-
len (van –1 tot +1 miljard), maar bij veiligheid zijn de verschillen zeer gering.

4.2 Onderwijs

De zeven partijen besteden veel aandacht aan het onderwijs. Iedereen maakt zich 
zorgen over het carrièreperspectief van leraren. Er moet ruimte komen voor presta-
tiebeloning (cda en vvd) of voor specifi eke groepen. De PvdA wil tot 10% salaris-
verhoging voor leerkrachten in het basisonderwijs en het vmbo, GroenLinks wil een 
hoger salaris voor lesgeven aan achterstandskinderen of moeilijke leerlingen. Ook de 
sp en D66 vinden dat er meer geld moet naar de leraren. De ChristenUnie benadrukt 
vooral deskundigheidsbevordering en het niet-wegbezuinigen van ondersteunend 
personeel op de scholen.

Behalve de vvd willen alle partijen dat de scholen kleiner worden of blijven. Ook 
de bureaucratie moet worden teruggedrongen (alleen het cda en de ChristenUnie 
melden dit aspect niet expliciet).

Ook zijn alle partijen het erover eens dat het nodig is om kinderen met een taal-
achterstand vroeg naar school te laten gaan. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor 
begeleiding van de ouders (PvdA en sp). De vvd wil een verplichte taaltoets op het 
consultatiebureau, GroenLinks en het cda zien de taak van het consultatiebureau 
vooral als stimulans om gebruik te maken van de mogelijkheden van taalonderwijs 
op jonge leeftijd. D66 wil al taalonderwijs vanaf het tweede jaar, het cda wil eventu-
eel een leerplicht invoeren vanaf 3 jaar voor kinderen met een achterstand.

Vier partijen vragen aandacht voor de vorming van brede scholen. Dit varieert van 
een overgang van alle scholen (GroenLinks) via veel scholen (vvd) naar aanmoedi-
gen (PvdA) en ondersteunen als het gevraagd wordt (D66).

Veel overeenstemming is er over het praktijkonderwijs op het vmbo. Men maakt 
zich hierover veel zorgen. Deze vorm van onderwijs moet beter gaan aansluiten bij 
de behoeften vanuit het bedrijfsleven. De partijen besteden aandacht aan samenwer-
king met het bedrijfsleven (o.a. via stages) en maatwerk voor de leerlingen die dat 
nodig hebben (theorie is niet altijd belangrijker dan de praktijk).

Inmiddels zijn vier van de zeven partijen het erover eens dat schoolboeken in het 
middelbaar onderwijs kosteloos via de school moeten worden geleverd. De vvd, 
GroenLinks en D66 laten zich hierover echter niet uit.

Het cda, de PvdA, de sp en de ChristenUnie vinden dat er mogelijkheden moeten 
komen om aan het eind van de middelbare schoolcarrière een maatschappelijke stage 
te lopen. Het cda wil deze verplicht stellen in het lesprogramma (drie maanden). De 
PvdA wil er een recht van maken, waarvoor een beurs wordt ontvangen. De sp wil 
ruimte geven voor een stage van een half jaar, terwijl de ChristenUnie naast school-
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verlaters ook oud-studenten voor vrijwilligerswerk in de maatschappelijke sector wil 
belonen met een belastingkorting van 2000 euro per jaar in vijf opvolgende jaren.

Alles bij elkaar is er op veel punten overeenstemming bij de verschillende partijen 
over de wensen voor het onderwijs. Toch zitten er grote verschillen in de bedragen 
die voor onderwijs worden uitgetrokken, doordat er verschillende accenten worden 
gelegd. Ze variëren van ¾ miljard euro bij het cda tot 3 miljard euro bij GroenLinks.

Het is uiteraard de vraag of de door de partijen voorgestelde maatregelen per 
saldo meer opleveren dan ze kosten. Het cpb heeft hiertoe voor het eerst een ‘ken-
nisbalans’ opgesteld (cpb 2006b). De voorstellen op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en innovatie blijken volgens het cpb in het algemeen redelijk kansrijk te 
zijn. Bij iets meer dan de helft van de ingezette middelen zullen de baten de kosten 
zeer waarschijnlijk overtreffen. Opmerkelijk is dat Groenlinks en D66 niet alleen de 
meeste middelen inzetten, maar ook de meest kansrijke middelen inzetten.

Leerwerkplicht
De meeste partijen hebben aandacht voor het behalen van een startkwalifi catie in 
het onderwijs. Jongeren moeten gestimuleerd worden om tot een bepaalde leeftijd 
een opleiding te volgen of via werken zich te verbeteren. De vvd, sp en de Christe-
nUnie willen een leerwerkplicht tot 23 jaar, het cda en de PvdA tot 27 jaar. De vvd 
wil daarnaast het recht op bijstand pas in laten gaan bij 27 jaar. GroenLinks stelt dat 
werklozen (ongeacht de leeftijd) zonder startkwalifi catie recht hebben op onderwijs, 
en wil ze daar desnoods toe verplichten. Na een jaar werkloosheid (of bijstand) biedt 
de gemeente een participatiecontract aan. De inhoud daarvan kan onder andere 
bestaan uit vrijwilligerswerk, scholing of leerwerktrajecten. Ook de sp wil dat 
gemeenten mensen die geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring aan-
bieden.

4.3 Zorg

De vvd wil het meest bezuinigen op de zorg (1 mld. euro), terwijl de sp eenzelfde 
bedrag juist extra wil uitgeven. Van de andere partijen wil GroenLinks ook meer uit-
geven (½ mld. euro), terwijl het cda en D66 ¼ miljard euro willen bezuinigen. Het 
saldo bij de PvdA komt uit op 0.

De meeste partijen willen in lichtere of sterkere mate de marktwerking in de 
zorg versterken. Alleen de sp opteert juist voor minder marktwerking. Het meest 
ver hierin gaat het cda, met name richting zorgaanbieders. Het cpb karakteriseert 
deze voorstellen als veelbelovend maar ook als risicovol (cpb 2006b: 203). De grotere 
doelmatigheid die meer marktwerking in de zorg zou kunnen bieden komt echter 
geleidelijk tot stand. Dit betekent dat de budgettaire winst die het cda zou kunnen 
behalen voor een belangrijk deel na 2011 zal moeten worden behaald. Doelma-
tigheidswinst heeft ook tot gevolg dat er relatief minder middelen nodig zijn om 
dezelfde hoeveelheid zorg te leveren. Zo zet het cda programma voor de komende 
kabinetsperiode ¼ mld. euro minder in dan het basisscenario van het cpb maar 
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boekt wel ¼ mld. meer zorgvolume (cpb 2006b: 16). Bij de meeste overige partijen 
wordt de doelmatigheidswinst door het cpb op een ¼ mld. geraamd, met uitzonde-
ring van Groenlinks (geen) en de sp (–¼ mld. wegens terugdraaien markwerking).

Zorgverzekering
Met ingang van 2006 is de zorgverzekering ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
verplicht verzekerd is en deels een nominale premie en deels een inkomensafhanke-
lijke premie betaalt. Bij een laag inkomen kan er aanspraak worden gemaakt op een 
zorgtoeslag. Als er weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg 
ontvangt de verzekerde na afl oop een no-claimbedrag terug. Behalve de vvd en D66 
willen alle partijen deze no-claim afschaffen. De PvdA, GroenLinks en de sp willen 
meer inkomensafhankelijkheid in de premies. Het gevolg van een grotere inkomens-
afhankelijkheid is dat de uitgaven voor de zorgtoeslag lager kunnen worden. De 
sp wil de premie zelfs volledig inkomensafhankelijk maken, zodat de zorgtoeslag 
geheel kan worden afgeschaft.1 De ChristenUnie wil een hogere zorgtoeslag voor 
alleenstaanden. De vvd wil een eigen bijdrage invoeren voor het verblijf in zieken-
huizen of ggz-instellingen (10 euro per dag).

De PvdA, de sp en GroenLinks willen het basispakket van de zorgverzekering uit-
breiden met tandheelkundige basiszorg en de anticonceptiepil. De sp wil bovendien 
fysiotherapie en andere paramedische zorg opnemen in het basispakket.

Personeel en marktwerking
De sp en GroenLinks pleiten voor meer geld voor werkenden in de zorg. Daarnaast 
willen het cda, de vvd en de sp de bureaucratie in de zorg aanpakken. Het cda 
denkt dat door het stimuleren van marktwerking in de zorg een besparing van 500 
miljoen euro kan worden gerealiseerd.

wmo en awbz

Het cda wil ook in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz) meer markt-
werking. In 2009 moeten de componenten wonen en zorg worden gesplitst. Ook 
GroenLinks en D66 willen wonen en zorg in de awbz scheiden. De vvd en de PvdA 
bezuinigen op het volume van de awbz. De eerste partij 700 miljoen euro, de tweede 
200 miljoen euro. De PvdA investeert wel in meer personeel voor verpleeghuizen en 
thuiszorg. Ook de sp trekt extra geld uit voor personeel in verpleging en verzorging 
en de ChristenUnie voor meer handen aan het bed in verpleeghuizen. Ook wil de 
ChristenUnie meer geld aan gemeenten geven voor een ruimhartiger uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). De sp wil de eigen bijdragen in de 
thuiszorg afschaffen.

De PvdA wil op termijn (‘wanneer de gemeenten er klaar voor zijn’) grote delen 
van de verpleging en verzorging vanuit de awbz overhevelen naar gemeenten. 
Overblijvende delen van de awbz die op genezing zijn gericht kunnen dan naar de 
Zorgverzekeringswet.
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Mantelzorg
Op de vvd na gaan alle partijen expliciet in op de belangrijke rol van mantelzorgers 
in onze samenleving. Ze vinden dan ook dat mantelzorgers ondersteund moeten 
worden. Voor fi nanciële ondersteuning pleiten PvdA, sp, D66 en ChristenUnie. De sp 
gaat het verst bij het ondersteunen van de mantelzorgers en wil ook zorgverlof en een 
mantelzorgtoeslag.

4.4 Veiligheid

Het saldo van intensiveringen en ombuigingen voor politie en justitie is voor alle par-
tijen 0 of licht negatief (¼ mld. euro bij cda, PvdA en D66). Het cda is voorstander 
van een landelijke politieorganisatie. Behalve de vvd wijzen de andere partijen dit 
idee expliciet van de hand. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat agenten meer 
op straat moeten werken en minder achter een bureau. De administratieve lasten 
moeten worden teruggedrongen. Daarnaast willen sp en ChristenUnie extra agenten 
aanstellen.

cda en vvd pleiten voor een landelijke dna-databank. Daarnaast wil het cda een 
sporenbank en de vvd een fotodatabase van winkeldieven. De sp wil tachtig extra 
rechters en evenals D66 meer aandacht voor bijscholing van deze beroepsgroep.

De vvd ijvert voor een minister van Veiligheid. Deze moet zich bezighouden met 
landelijk beleid op alle terreinen die met persoonlijke en openbare veiligheid te maken 
hebben, van politie en Openbaar Ministerie tot grensbewaking en sociale veiligheid.

4.5 Overige voorzieningen

Kinderopvang
Drie partijen willen dat kinderopvang gratis wordt. Bij GroenLinks kan worden 
gekozen voor gratis professionele opvang of een persoonsgebonden budget voor 
informele opvang. De PvdA wil drie dagen in de week gratis opvang voor iedereen, 
terwijl de vvd gratis opvang wil voor werkende en ondernemende ouders.2 De sp wil 
de inkomensafhankelijke toeslag voor de kinderopvang verhogen, zodat de eigen 
bijdrage wordt gehalveerd. Ook het cda wil de toeslag voor kinderopvang verhogen 
en deze tegelijkertijd beschikbaar stellen voor informele opvang. De ChristenUnie 
wil een kindgebonden budget introduceren, dat wordt opgebouwd uit de middelen 
die gemoeid zijn met de inkomensafhankelijke kinderkorting en de fi nanciële mid-
delen van de Wet kinderopvang. Dit budget kan door ouders vrij worden besteed. Er 
kan kinderopvang van worden betaald, maar het kan ook gebruikt worden om het 
inkomen aan te vullen wanneer de zorg voor de kinderen in eigen hand wordt gehou-
den. D66 zegt niets over de hoogte van de toeslag voor kinderopvang, maar beperkt 
zich tot de constatering dat de kinderopvang toegankelijk moet zijn voor kinderen 
van werkenden, studerenden en vrijwilligers. Hiervoor kan ook een kindgebonden 
budget worden ingevoerd ter vervanging van de huidige kinderopvangtoeslag. PvdA 
en GroenLinks willen naast gratis kinderopvang voor ouders dat de werkgevers niet 
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meer hoeven mee te betalen. De kinderopvang wordt een basisvoorziening voor 
iedereen, betaald uit algemene middelen. De kosten voor het gratis maken van de 
kinderopvang voor werkenden worden door het cpb geschat op 1¼ miljard euro.

Het effect van gratis kinderopvang op het gebruik is moeilijk in te schatten (zie 
cpb 2006b: 205).

De invoering van gratis kinderopvang leidt waarschijnlijk vooral tot een verschui-
ving van informele kinderopvang naar formele kinderopvang. Het cpb stelt verder dat 
de hogere kinderopvangsubsidie de arbeidsparticipatie zal verhogen, met name van 
vrouwen(cpb 2006b: 215). Uit een onderzoek van het scp blijkt dat opvattingen over 
werk en kinderopvang het meest belangrijk zijn bij de keuzes die moeders maken ten 
aanzien van werken en kinderopvang (scp 2006c). Mede daardoor is het lastig om een 
kwantifi cering van de (eventueel) hogere arbeidsparticipatie te geven. Volgens het 
recente 21minuten onderzoek (http://www.21minuten.nl/) is het effect van goedko-
pere en/of fl exibele en beter beschikbare kinderopvang slechts 1,5 procentpunt.

De sp en PvdA trekken ook expliciet geld uit voor verbetering van de kwaliteit van 
de kinderopvang (beide 100 miljoen euro).

Openbaar bestuur
Bijna alle partijen denken geld te kunnen besparen op het openbaar bestuur. Het 
cda komt tot het hoogste bedrag (1½ mld. euro), de PvdA en de vvd volgen op de 
voet (1¼ mld. euro). De ChristenUnie en D66 besparen op dit terrein 1 miljard euro, 
terwijl GroenLinks (½ mld. euro) en de sp (¼ mld. euro) hierbij achterblijven. De 
invulling van de bezuinigingen verschilt. Het cda wil door samenvoegen van afde-
lingen en/of directies de rijksoverheid fl exibeler maken. Het aantal management-
lagen moet worden verminderd. De rijksoverheid moet kleiner en slagvaardiger 
worden. De voorgestelde reductie in het aantal ambtenaren zal moeten worden 
bewerkstelligd door slechts 25% van de door natuurlijk verloop vrijgekomen functies 
te herbezetten. Ook de PvdA wil minder management bij de overheid. De administra-
tieve lasten moeten omlaag. Er moet fl ink bezuinigd worden op externe adviseurs en 
interim-management. De vvd wil een kwart minder bestuurders en maximaal 15% 
van de kosten aanwenden voor management en administratie. De ChristenUnie pleit 
eveneens voor een vermindering van het aantal ambtenaren. Dit moet plaatsvinden 
op alle bestuursniveaus.

De door de partijen voorgestane bezuinigingen op het openbaar bestuur zijn 
– zeker op korte termijn – als weinig realistisch aan te merken als zij niet gepaard 
gaan met maatregelen die deze bezuinigingen ook daadwerkelijk mogelijk maken, 
zoals afstoting van taken of vermindering van de dienstverlening. Maar zelfs dan 
moet rekening gehouden worden met sociale kosten op korte termijn (wachtgelden, 
herplaatsingskosten). Het cpb gaat er in zijn berekeningen dan ook vanuit dat het 
louter korten op het budget niet volstaat om (extra) effi ciencywinst in het openbaar 
bestuur te boeken (cpb 2006b: 204).

Over de provinciestructuur van Nederland zijn de meningen verdeeld. De sp wil ze 
volledig afschaffen en omvormen tot kleinschalige regio’s (waarvan de bestuurders 
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rechtstreeks gekozen moeten worden). D66 is ook voor opheffen van de provincies 
en het instellen van landsdelen. Hierbij moet een apart Randstadbestuur worden 
aangesteld. Ook de vvd ziet een rol voor een aparte Randstadprovincie. Het aantal 
ambtenaren in de provincies moet volgens deze partij verminderen (evenals bij 
gemeenten en de waterschappen). De provincies voeren dan alleen taken uit op het 
terrein van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Het cda geeft aan tegen de vor-
ming van een Randstadprovincie te zijn. De PvdA wil minder ambtenaren en politici 
voor de provincies.

De waterschappen kunnen volgens de PvdA, de sp en GroenLinks worden afge-
schaft, waarbij de taken worden overgenomen door bijvoorbeeld provincies of regio-
besturen. D66 wil onderzoeken of de taken van de waterschappen elders kunnen 
worden ondergebracht. Het cda is tegen afschaffen van de waterschappen.

De PvdA en de vvd willen het aantal vertegenwoordigers in Eerste en Tweede 
Kamer verminderen. De Tweede Kamer gaat naar honderd zetels, de Eerste Kamer 
naar vijftig. GroenLinks en D66 willen de Eerste Kamer helemaal afschaffen.

In een nieuw kabinet willen drie partijen speciale aandacht voor jeugd en gezin. Bij 
het cda gaat het om een minister voor emancipatie-, jeugd en gezinszaken, bij de 
sp om een staatssecretaris voor jeugd en opvoeding en bij de ChristenUnie om een 
minister voor jeugd en gezin. Het cda wil daarnaast een minister van Milieu en de 
sp een staatssecretaris voor ouderen. D66 heeft meer ingrijpende plannen voor een 
komend kabinet. Er komt onder andere een minister voor deregulering, die een halt 
moet toeroepen aan de overdaad aan regels en voorschriften, waardoor de admini-
stratieve lasten voor burgers en bedrijven naar beneden kunnen (deze lasten moeten 
25% verminderen).

Asielopvang
De procedures voor asielaanvragen moeten volgens de verschillende partijen snel en 
humaan zijn. Tijdens het wachten vinden cda, sp, GroenLinks en de ChristenUnie 
dat de asielzoekers moeten kunnen werken of leren. PvdA, sp, GroenLinks en D66 
pleiten voor een generaal pardon voor degenen die onder de oude Vreemdelingen-
wet asiel hebben aangevraagd en dit nog niet hebben gekregen. Alleen de PvdA en 
GroenLinks trekken extra geld uit voor asielbeleid. De PvdA om terugkeer mogelijk 
te maken (20 mln. euro) en GroenLinks voor het verwerken van aanvragen en verbe-
tering van de huisvesting (200 mln. euro).

Openbaar vervoer
Alle partijen willen investeren in het openbaar vervoer. Precieze bedragen zijn niet 
te noemen, omdat niet bij alle partijen aparte bedragen voor het openbaar vervoer 
worden opgevoerd. De PvdA pleit voor gratis openbaar vervoer bij het oplossen van 
verkeersknelpunten en gratis stad- en streekvervoer voor 65-plussers en gehandi-
capten (in daluren). De sp wil gratis openbaar vervoer voor kinderen tot 12 jaar (mits 
onder begeleiding van een volwassene) en voor 65-plussers.
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Noten

1 In de cpb berekeningen wordt bij de sp wel rekening gehouden met een nominaal 
premiedeel van 400 euro (cpb 2006b: 162).

2 In de cpb berekeningen wordt de gratis kinderopvang bij de PvdA en Groenlinks wel 
beperkt tot werkende ouders (cpb 2006b: 205)
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5 Kwaliteit van publieke diensten

Het oordeel van burgers over de kwaliteit van publieke dienstverlening krijgt een 
steeds grotere plaats in het beleid. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij het onder-
wijs, het openbaar vervoer en de gemeentelijke diensten. Verschillende aspecten 
spelen bij burgers een rol als zij het hebben over de kwaliteit van de dienstverlening 
van een voorziening. Zo kijkt men naar de productkwaliteit, die aangeeft in hoeverre 
er goede prestaties zijn geleverd, zoals een goede verzorging door de thuiszorg of 
goede examenresultaten in het onderwijs. De burger kijkt echter niet alleen naar de 
prestaties zelf, maar ook hoe die prestaties worden bereikt. Dit wordt aangeduid met 
de proceskwaliteit, die onder meer betrekking heeft op zaken als de deskundigheid 
van het personeel, de beschikbaarheid van moderne apparatuur of het volgen van 
bepaalde procedures. Product- en proceskwaliteit hebben betrekking op de presta-
ties van individuele instellingen, maar die instellingen tezamen vormen een voor-
zieningensysteem waaraan ook het een en ander kan schorten. Dit wordt aangeduid 
met de systeemkwaliteit, die onder meer betrekking heeft op de wachttijden voor en de 
bereikbaarheid van voorzieningen.

De meningen over deze kwaliteitsaspecten vormen de subjectieve kwaliteit. 
Daarnaast is ook de objectieve kwaliteit van de dienstverlening van belang: de kwa-
liteit volgens objectieve maatstaven, zoals het percentage treinen dat op tijd rijdt of 
het aantal uitgevallen lessen in het onderwijs. De objectieve kwaliteit hoeft niet te 
sporen met de subjectieve kwaliteit, omdat burgers bijvoorbeeld andere eisen stellen 
aan dienstverlening dan het beleid. Ook de verwachtingen van burgers over de kwali-
teit en de ontwikkelingen daarin spelen daarbij een rol.

Dit hoofdstuk richt zich op de subjectieve kwaliteit van de dienstverlening. De kwa-
liteit van de dienstverlening is van belang voor dit rapport, omdat de relatie tussen 
productie en kosten (productiviteit) in het rapport centraal staat. Wanneer kwaliteit 
niet adequaat in de maat voor de productie wordt verdisconteerd, ontstaat een onzui-
ver beeld van de productiviteit. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit twee 
enquêtes onder de Nederlandse bevolking die in 2002 en 2006 zijn gehouden (kqs’02 
en kqs’06).1 Daarbij is gevraagd naar de mening van burgers over de dienstverlening 
van verschillende publieke voorzieningen, zoals de zorg, het onderwijs en de politie. 
We gaan in op de mening van burgers over de huidige kwaliteit en op de veranderingen 
hierin in de loop der tijd. Door de meningen van gebruikers van voorzieningen te ver-
gelijken met die van niet-gebruikers geeft het onderzoek ook een indruk van de mate 
waarin de publieke opinie overeenstemt met de door gebruikers ervaren kwaliteit.2

Tot de kwaliteit van publieke dienstverlening worden de volgende aspecten gerekend:
– prestaties van de instellingen (geleverde producten);
– inrichting van de instellingen (onderhoud, hygiëne, apparatuur);
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– toegankelijkheid van de instellingen (wachttijd);
– bereikbaarheid van de instellingen (afstand);
– betaalbaarheid van de diensten (prijs);
– bejegening door het personeel (deskundigheid, vriendelijkheid).

Paragraaf 5.1 gaat globaal in op de huidige mening van burgers. Daarna wordt meer 
in detail ingegaan op de meningen over drie belangrijke sectoren, namelijk de zorg (§ 
5.2), het onderwijs (§ 5.3) en de politie en justitie (§ 5.4). Verder besteden we aandacht 
aan twee sectoren die veel ter discussie staan, namelijk huisvesting (§ 5.5) en kinderop-
vang (§ 5.6). In paragraaf 5.7 vergelijken we de oordelen over de verschillende sectoren 
op een aantal specifi eke aspecten van kwaliteit. De vraag is nu of deze kwaliteitsbeel-
den bij burgers sporen met de feiten. Als achtergrond gaan we daarom ook in op de 
objectieve kwaliteit zoals blijkt uit inspectierapporten of beheersverslagen (§ 5.8).

5.1 Het imago van publieke diensten

Zowel gebruikers als niet-gebruikers hebben een mening over de prestaties van de 
publieke dienstverlening. Het gaat dan vaak om het imago van een voorziening. Hier 
geven we een indruk van de mening van burgers over een aantal diensten in het alge-
meen (fi guur 5.1).3

Over de meeste publieke diensten is men meer tevreden dan ontevreden. Meer dan de 
helft van de respondenten vindt dat de dienstverlening van onderwijs, gezondheids-
zorg, politie, belastingdienst, gemeentelijke diensten en de woningcorporaties goed, 
of zelfs zeer goed is. De ouderenzorg (verpleeg- en verzorgingshuizen), openbaar 
vervoer en de rechtspraak worden minder vaak als goed beoordeeld. Zo vindt bijna 
13% van de burgers dat de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen duidelijk 
onder de maat is en vindt 12% dit van de rechtspraak en 10% van het openbaar ver-
voer.

Vindt men dat dienstverlening er de afgelopen jaren beter of slechter op is geworden? 
Deze vraag wordt beantwoord in fi guur 5.2. Voor de meeste sectoren ziet ruim de 
helft van de mensen geen verandering in de kwaliteit van de dienstverlening. Bij de 
woningcorporaties meent zelfs vier vijfde van de respondenten dat er geen wijzigin-
gen zijn opgetreden. Bij de twee zorgsectoren is dit aandeel het kleinst (ongeveer 
45%). In deze twee sectoren wordt ook de meeste verslechtering gezien. Bij de oude-
renzorg ziet zelfs 53% een verslechtering. Dit wordt gevolgd door openbaar vervoer 
en onderwijs. In de meeste sectoren vindt 5 tot 10% dat de dienstverlening is verbe-
terd. Alleen bij de belastingdienst heeft de burger de indruk dat het de afgelopen 
jaren eerder beter dan slechter is gegaan. Over het algemeen vindt men de dienstver-
lening dan ook eerder verslechterd dan verbeterd.
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Figuur 5.1
Algemeen oordeel van burgers over publieke diensten, 2006

Bron: SCP, KQS
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Er is een sterk verband tussen het oordeel over de huidige kwaliteit en de recente 
ontwikkeling daarin. Burgers die de huidige kwaliteit als slecht beoordelen vinden 
doorgaans dat het de afgelopen jaren ook slechter is geworden, en omgekeerd. Dit 
beeld geldt voor alle sectoren. Voor respondenten die een verbetering in de dienst-
verlening zien geldt over het algemeen het omgekeerde. Toch zijn er, met name bij de 
gezondheidszorg, mensen die een verslechtering zien, maar de dienstverlening nog 
steeds goed of zelfs zeer goed vinden.
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Figuur 5.2
Algemeen oordeel over de ontwikkeling van de prestaties van publieke diensten 2001-2006

Bron: SCP, KQS
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5.2 Kwaliteit van de zorg

In paragraaf 5.1 is weergegeven hoe Nederlanders in het algemeen denken over de 
zorg. Er zijn echter grote verschillen tussen de diverse onderdelen van de zorg. Ook 
maakt het uit of men gebruiker is van de voorziening of niet. In het algemeen hebben 
gebruikers een genuanceerder beeld van een voorziening dan niet-gebruikers, die 
hun oordeel op indirecte informatie moeten baseren, bijvoorbeeld uit de media. Een 
bijzondere categorie vormen mensen die werkzaam zijn in een bepaalde sector. Zij 
maken het dagelijks reilen en zeilen mee en kunnen op basis van de praktijk een 
oordeel geven. We gaan hier dieper in op de meningen over de verschillende deelsec-
toren en onderscheiden gebruikers en niet-gebruikers en – waar mogelijk – werkers 
en niet-werkers in de sector. In de zorg maken we een onderscheid tussen medische 
zorg (cure) en langdurige zorg (care).
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Medische zorg
Medische zorg is primair op herstel gericht, langdurige zorg op verzorging. De 
belangrijkste medische voorzieningen betreffen de huisarts, de medisch specialist 
en het ziekenhuis. Voor 2002 weten we hoe men over deze drie voorzieningen teza-
men denkt; voor 2006 is het oordeel voor de voorzieningen afzonderlijk gevraagd (zie 
fi guur 5.3).

Figuur 5.3
Oordeel over de prestaties van de medische zorg, 2002 en 2006a

a In 2006 is niet gevraagd naar het oordeel over de medische zorg als geheel. Daarom wordt 
 daar het gemiddelde van de drie voorzieningen gepresenteerd.

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06) 
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In 2002 vond bijna driekwart van de ondervraagden dat de medische zorg goed 
presteert; een kwart vond de medische zorg echter matig of slecht. In 2006 lijken de 
meningen iets gunstiger, wanneer we kijken naar het gemiddelde oordeel over de 
drie medische voorzieningen. Het is duidelijk dat de meningen over de drie onder-
scheiden medische voorzieningen van elkaar verschillen. De huisarts wordt (in 2006) 
over het algemeen vaker als zeer goed bestempeld dan de specialist. Het ziekenhuis 
scoort over het algemeen het minst gunstig.
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Het is mogelijk dat het oordeel over de kwaliteit van een voorziening afhangt van 
het feitelijke gebruik van de betreffende voorziening. Bezoekers aan een huisarts of 
ziekenhuis hebben immers zelf ervaring met deze voorzieningen en passen hun oor-
deel daarop aan. Mensen die in het afgelopen jaar met een ziekenhuis of specialist te 
maken hebben gehad (gebruikers) menen vaker dat de zorg matig of slecht is, of juist 
dat de zorg vaker zeer goed of goed is. De meningen zijn dus wat meer uitgespro-
ken.4 Dit geldt echter niet voor de huisarts. Dit komt wellicht doordat vrijwel ieder-
een wel eens met de huisarts te maken heeft gehad, ook al was dat niet het afgelopen 
jaar. In 2002 waren de verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers nog wat klei-
ner. Mensen die in de zorgsector werken, en dus meer inzicht hebben in het reilen en 
zeilen van de sector, beoordelen de dienstverlening nauwelijks anders dan anderen.

Nu we weten hoe men denkt over de prestaties in de medische zorg is het interessant 
na te gaan of men vindt dat de kwaliteit in de loop der tijd is veranderd. In 2002 was 
een derde van de respondenten van mening dat de kwaliteit van de medische zorg 
tussen 1997 en 2002 achteruit was gegaan, terwijl bijna een vijfde juist een verbete-
ring zag (tabel 5.1). In 2006 geeft meer dan tweederde van de respondenten aan dat 
aan de medische zorg niet veel is veranderd. Slechts 12% van de respondenten is van 
mening dat de zorg van specialisten is verslechterd; voor de huisarts en het zieken-
huis is dit percentage ongeveer 20. Ongeveer één op de tien respondenten signaleert 
een positieve ontwikkeling. Men denkt dus eerder aan de verslechtering dan aan een 
verbetering in de medisch zorg.

Tabel 5.1
Oordeel over ontwikkelingen in de prestaties van de medische zorg 1997-2006 (in procenten)

slechter hetzelfde beter

1997-2002

medische zorg 33 48 19

2001-2006

huisarts 18 73 9

specialist 12 80 8

ziekenhuis 22 66 12

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06)

In de zorgsector zijn de wachtlijsten een veelbesproken probleem. Daarom kijken 
we hier naar de oordelen van gebruikers over de wachttijden voor de drie typen 
medische zorg (fi guur 5.4). Op huisartsenzorg hoefde men in 2002 veelal niet lang 
te wachten. Meer dan helft van de mensen is hierover goed te spreken: zij vinden de 
wachttijden kort. Iets minder dan één op de tien mensen vond echter dat zij lang of 
zeer lang moesten wachten. De wachttijd voor een afspraak met een specialist of een 
ziekenhuis wordt veel negatiever beoordeeld: een kwart vindt dat die lang of zelfs 
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veel te lang is. De wachttijden zijn volgens de respondenten in 2006 eerder toegeno-
men dan afgenomen. Dit spoort niet met de in het Brancherapport Cure gerapporteerde 
daling van de wachtlijsten voor ziekenhuisopnames (vws 2006a; zie ook § 5.8).

Figuur 5.4
Oordeel over wachttijd voor afspraak of behandeling bij medische zorg, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02 en ‘06)
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Ongeveer twee vijfde van degenen die een afspraak hebben met een specialist vindt 
dat zij veel te lang in de wachtkamer moeten wachten voor ze worden geholpen. Over 
de niet-medische voorzieningen, zoals winkeltjes en eetgelegenheid in het zieken-
huis, is men over het algemeen wel goed te spreken.

In 2006 is het nieuwe verzekeringsstelsel voor de zorg ingevoerd. Daarbij heeft ieder-
een een no-claimkorting gekregen van 255 euro per jaar. De huisarts en verloskun-
dige zijn van de no-claimkorting uitgezonderd. Het overgrote deel van de mensen 
(85%) laat zich door deze no-claimkorting niet weerhouden om een beroep op medi-
sche zorg te doen. Ruim de helft van de mensen zegt dat ze geen rekening houden 
met de kosten die ze zelf moeten betalen wanneer ze zorg nodig hebben. Ruim een 
derde van de mensen zegt daar echter wel rekening mee te houden. Dit suggereert 
dat de fi nanciële prikkels die in het systeem zitten om het gebruik van zorg te beper-
ken, slechts ten dele werken. Dit spoort met de bevindingen uit de recente groot-
schalige internetenquête ‘21 minuten’ (21 minuten 2006).

Langdurige zorg
Naast medische zorg gericht op herstel is er langdurige zorg gericht op verzorging. 
We kijken hier naar de dienstverlening van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
de geestelijke gezondheidszorg (fi guur 5.5). Daarbij kunnen we geen onderscheid 
maken tussen gebruikers en niet-gebruikers van deze vormen van zorg.
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Figuur 5.5
Oordeel over de prestaties van langdurige zorg, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06)
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Over de langdurige zorg is men minder te spreken dan over de medische zorg. 
Slechts één op de tien geeft de kwalifi catie zeer goed. Ruim de helft van de respon-
denten vindt de langdurige zorg matig of slecht. Met name de ouderenzorg (ver-
pleeg- en verzorgingshuizen) komt er slecht vanaf: Slechts een derde vindt dat deze 
vorm van zorg naar behoren presteert. De gehandicaptenzorg en geestelijke gezond-
heidszorg krijgen iets betere beoordelingen (40 tot 50% goed). De verschillen tussen 
de recente beoordeling (2006) en die van vier jaar geleden (2002) zijn niet erg groot. 
Alleen het oordeel over de geestelijke gezondheidszorg is iets negatiever geworden. 

Tabel 5.2
Oordeel over ontwikkelingen in de prestaties van de langdurige zorg 1997-2006

slechter hetzelfde beter

1997-2002

ouderenzorg 62 27 11

gehandicaptenzorg 48 38 13

geestelijke gezondheidszorg 39 51 11

2001-2006

ouderenzorg 55 40 4

gehandicaptenzorg 39 56 5

geestelijke gezondheidszorg 35 62 4

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06)
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Ook hier blijkt het oordeel van de mensen die in de zorgsector werken niet signifi -
cant af te wijken van dat van de anderen.

Over het algemeen is men van mening dat de kwaliteit van de langdurige zorg niet 
beter is geworden (tabel 5.2). In 2002 meldde nog 10% van de respondenten een verbe-
tering. Meer dan de helft van de mensen meent in 2002 dat de ouderenzorg is verslech-
terd. Voor de beide andere typen langdurige zorg is het beeld iets minder negatief. In 
2006 melden vooral meer mensen dat de kwaliteit niet veranderd is. Zowel positieve als 
negatieve ontwikkelingen worden minder vaak gesignaleerd dan in 2002.

5.3 Kwaliteit van het onderwijs

In paragraaf 5.1 is aangegeven dat men over het algemeen tevreden is over de kwali-
teit van het onderwijs in 2006. Het onderwijs heeft een redelijk positief imago. Hier 
gaan we wat dieper in op het onderwijs en kijken we naar de verschillende onderwijs-
vormen en naar de ontwikkeling tussen 2002 en 2006.

Figuur 5.6
Oordeel over de prestaties van het onderwijs, 2002 en 2006
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In 2006 is men goed te spreken over het wetenschappelijk onderwijs (fi guur 5.6). 
Ongeveer acht op de tien respondenten vinden dat (zeer) goed. Ook het basisonder-
wijs scoort tamelijk goed (70% vindt het (zeer) goed). Over het voortgezet onderwijs 
is men in 2006 het minst tevreden. Daar velt in 2006 nog geen zes van de tien res-
pondenten een positief oordeel. Over het beroepsonderwijs is in 2006 ongeveer 65% 
tevreden. Voor deze twee laatste sectoren zien we ook dat men daar tussen 2002 en 
2006 negatiever over is gaan denken.

Ook hier kijken we naar de verschillen tussen de gebruikers van onderwijs (ouders) 
en niet-gebruikers (anderen) en tussen mensen die wel en die niet in het onderwijs 
werken. Ouders met kinderen op de basisschool zijn meer te spreken over de kwali-
teit dan anderen (zie fi guur 5.7). Ouders met kinderen in het (middelbaar) beroeps-
onderwijs zijn juist negatiever over de kwaliteit. Dit komt vermoedelijk door de 
invoering van het ‘nieuwe leren’, waar de zelfwerkzaamheid van leerlingen voorop 
staat. Hierover zijn ouders en leerlingen weinig te spreken. Er zijn geen verschillen in 
het oordeel over de onderwijskwaliteit tussen mensen met en mensen zonder kinde-
ren op het voortgezet onderwijs. Het oordeel over de verschillende onderwijssectoren 
van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs verschilt nauwelijks van dat van 
mensen die niet in het onderwijs werkzaam zijn.

Figuur 5.7
Oordeel over de prestaties van het basis-, voortgezet onderwijs, ouders en overigen, 2006

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06)
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5.4 Kwaliteit van politie en justitie

Bij de kwaliteit van de dienstverlening van de Nederlandse politie en justitie kunnen 
we twee aspecten onderscheiden (scp 2002b: 657): de effectiviteit (werkwijze van 
politie en justitie) en de integriteit (eerlijkheid en betrouwbaarheid van personeel). 
Deze aspecten onderzoeken we ook hier (fi guur 5.8). Daarnaast is de repressiviteit 
(de strengheid) een belangrijk kenmerk van een rechtssysteem, waarover burgers 
vaak een oordeel hebben. De verwachting daarbij is vaak dat een strenger systeem 
een positieve invloed heeft op de veiligheid (scp 2004: 267).

Figuur 5.8 laat zien dat velen het rechtssysteem niet streng genoeg vinden. Ongeveer 
90% van de respondenten vindt de straffen te licht en 70% vindt de gevangenis niet 
afschrikwekkend genoeg. Weinig te spreken is men over de effectiviteit van politie 
en justitie: slechts 20 tot 30% van de respondenten onderschrijft de stelling dat over-
heid en politie goed voor de veiligheid van burgers zorgen. Ruim de helft van de res-
pondenten vindt de rechter en de politie eerlijk en betrouwbaar. Over de integriteit 
van de politie is men iets minder positief dan over de integriteit van rechters.

In 2006 vindt men vaker dat het rechtssysteem in Nederland niet streng genoeg is 
(men is het vaker eens met de stellingen) dan in 2002. Over de veiligheidszorg van de 
overheid is men juist iets meer tevreden geworden, terwijl men over het werk van de 
politie juist iets minder positief is gaan denken. Toch is de productie van de politie 
sterk toegenomen (hoofdstuk 2) evenals de veiligheid (geregistreerde criminaliteit is 
gedaald), zie paragraaf 5.8.

De integriteit van rechters en met name van de politie wordt in 2006 iets slechter 
beoordeeld dan vier jaar eerder.
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Figuur 5.8
Oordeel over de dienstverlening van politie en justitie en de bestrijding van de criminaliteit, 2002-
2006

Bron: SCP (KQS’02 en ‘06)
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Figuur 5.9 laat zien dat de mensen die in het afgelopen jaar een misdrijf bij de politie 
hebben gemeld niet zo tevreden zijn met de afhandeling door de politie. Bijna de 
helft is tevreden en ongeveer 10% is zeer ontevreden. Dit beeld wijkt nauwelijks af 
van dat in 2002. Men is vooral ontevreden, omdat men geen informatie kreeg over de 
afl oop van de betreffende zaak, omdat de zaak niet werd opgelost of omdat de politie 
te weinig tijd en aandacht voor de zaak had (zie verder scp 2006b).
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Figuur 5.9
Oordeel over het optreden van de politie na een misdrijf, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02 en ‘06)
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5.5 Kwaliteit van wonen

Het volkshuisvestingsbeleid van de overheid staat de laatste tijd vaak ter discussie. 
Daarom gaan we hier in op een aantal kwalitatieve aspecten van het wonen (fi guur 
5.10). Over het algemeen is men in 2006 redelijk tevreden over de kwaliteit van de 
woning. Dit neemt echter niet weg dat ongeveer een derde van de respondenten vindt 
dat de woning matig of slecht is. Dit geldt wat vaker voor huurders dan voor kopers. 
In 2002 was dat percentage nog iets lager. Over de verschillen tussen huren en kopen 
van een woning is men in de afgelopen jaren wel wat anders gaan denken. In 2002 
onderschreef 30% van de mensen de stelling dat je alleen een woning huurt wan-
neer je geen woning kunt kopen. Dit geldt zoals verwacht vaker voor kopers dan voor 
huurders. Dit aandeel is in 2006 toegenomen tot 45%. Het imago van de huurwoning 
is er dus niet beter op geworden. Het voordeel van het niet hoeven onderhouden van 
een huurwoning wordt in 2006 echter meer onderstreept dan in 2002. Steeds meer 
mensen denken dat er in buurten met veel koopwoningen net zoveel problemen met 
vandalisme, vernieling en bekladding voorkomen als in buurten met veel huurwo-
ningen. Overigens onderschrijven mensen met een huurwoning deze stelling veel 
vaker dan mensen met een koopwoning. Niet alleen de huurwoningen, maar ook de 
huurbuurten hebben duidelijk aan populariteit ingeboet.
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Figuur 5.10
Oordeel over de kwaliteit van het wonen, 2002 en 2006

Bron: SCP (KQS’02 en ‘06)
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5.6 Kwaliteit van kinderopvang

Bij de kwaliteit van kinderopvang denkt men eerder aan de deskundigheid en vrien-
delijkheid van het personeel dan aan praktische zaken als beschikbaarheid, betaal-
baarheid en fl exibiliteit (kqs’06). Hier kijken we naar beide aspecten (fi guur 5.11). De 
vragen zijn alleen gesteld aan mensen die kinderen onder de 12 jaar hebben en dus 
potentieel gebruiker zijn van een kinderdagverblijf of van buitenschoolse opvang. 
Het gaat dus om gebruikers en niet-gebruikers.
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Figuur 5.11
Oordeel van burgers over kinderopvang, 2006

Bron: SCP (KQS’02 en ‘06)

totaal oordeel kwaliteit

deskundigheid personeel

vriendelijkheid personeel

beschikbaarheid
van plaatsen

openingstijden

bereikbaarheid per auto

bereikbaarheid per ov

betaalbaarheid

informatieverstrekking

0 20 40 60 80 100

slecht matig goed zeer goed

praktische aspecten

inhoudelijke aspecten

Over de totale kwaliteit van de opvang en over het personeel is men goed te spreken. 
Slechts weinig ouders menen dat de kwaliteit van de kinderopvang onder de maat is 
(slecht of matig). Ouders oordelen veel minder positief over de praktische kant van 
de opvang, met name over de betaalbaarheid maar ook over de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer is men niet te spreken. Hoewel diverse onderzoeken slechts 
kleine veranderingen in het gebruik van kinderopvang voorspellen wanneer de prijs 
zou dalen, staat bij de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma goed-
kopere of zelfs gratis kinderopvang als voornemen genoemd (zie hoofdstuk 4). De 
gebruikers van kinderopvang (kinderdagverblijf voor 0-3-jarigen of buitenschoolse 
opvang voor 4-11-jarigen) zijn over alle kwaliteitsaspecten positiever dan de niet-
gebruikers met kinderen onder de 12 jaar.
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5.7 Specifi eke kwaliteitsaspecten

In het voorgaande hebben we gezien dat de tevredenheid van burgers over de verschil-
lende diensten fors uiteen kan lopen. Over de kinderopvang is men redelijk tevreden, 
terwijl de ouderenzorg vaak als slecht wordt bestempeld. Aan de gebruikers van een 
aantal voorzieningen is gevraagd wat zij vinden van enige specifi eke aspecten van de 
kwaliteit, zoals de inhoud van de dienstverlening en de kwaliteit van het personeel. 
Tabel 5.3 vergelijkt deze meningen van gebruikers voor een aantal verschillende voor-
zieningen.5 Ter vergelijking met de voorgaande paragrafen is in de tabel ook het alge-
hele oordeel van de gebruikers en niet-gebruikers tezamen opgenomen.

Tabel 5.3
Percentage respondenten dat kwaliteitsaspect slecht tot matig vindt, 2006

zieken-
huis

thuis-
zorg

basisonder-
wijs

voortgezet 
onderwijs

middelbaar beroeps-
onderwijs

kinder-
opvang

algemeen oordeela 23 62b 26 39 51 14

deskundigheid personeel 13 18 15 17 – 14

motivatie/vriendelijk-
heid personeelc 18 8 11 20 – 6

persoonlijke aandacht 29 – 31 29 51 –

rekening houden met 
wensen gebruiker 30 22 27 29 – –

fl exibiliteit (openingstijden) – 59 – – – 19

informatievoorziening 26 25 39 21

onderhoud 20 – 32 21 41 –

hygiëne/schoonmaak 20 – 43 27 51 –

beschikbaarheid moderne 
apparatuur/leermiddelen 9 – 21 13 – –

resultatend 20 24 18 27 34 13

a Dit betreft het oordeel van alle burgers uit de sectorparagrafen. Bij kinderopvang gaat het om mensen met kinderen tot 12 
jaar (dus potentiële gebruikers van kinderopvang).

b Dit betreft het oordeel over de gehele ouderenzorg, voor gebruikers en niet-gebruikers tezamen.
c Voor de thuiszorg is gevraagd naar de vriendelijkheid van het personeel, voor de overige voorzieningen naar de motivatie.
d Voor de ziekenhuizen is gevraagd naar de resultaten van de behandeling, voor de thuiszorg naar het werk dat wordt gedaan, 

bij het onderwijs naar de leerprestaties, bij de kinderopvang naar de totale kwaliteit van de opvang.

Bron: SCP (KQS’02 en KQS’06)

De deskundigheid van het personeel staat bij 13 tot 18% van de respondenten ter dis-
cussie. De motivatie van het personeel wordt bij ziekenhuizen en voortgezet onder-
wijs vaker als een probleem gezien (ca. 20% beoordeelt deze als matig of slecht). Bij 
thuiszorg, basisonderwijs en kinderopvang lijkt dat minder een probleem (6-11% 
oordeelt matig of slecht). De aandacht voor de individuele gebruiker wordt vaak als 
een probleem gezien. Bij het middelbaar beroepsonderwijs vindt zelfs de helft van 
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de mensen dit aspect onder de maat. Maar ook bij de andere onderwijsvormen en 
de ziekenhuizen vindt ongeveer 30% dat er meer aandacht voor de gebruiker moet 
zijn. Ruim een vijfde tot bijna een derde van de gebruikers van zorg en onderwijs 
vinden ook dat er te weinig rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënten 
of ouders. De fl exibiliteit van de dienstverlening wordt bij de thuiszorg door ruim de 
helft van de mensen negatief beoordeeld. Bij de kinderopvang geeft 19% een negatief 
oordeel. Over het verstrekken van informatie is minstens een vijfde van de mensen 
niet tevreden. Bij het middelbaar beroepsonderwijs is dat zelfs twee vijfde. Ook over 
het onderhoud en het schoonhouden van gebouwen is men niet zo tevreden. Met 
name bij het middelbaar beroepsonderwijs en het basisonderwijs wordt hierover 
geklaagd. Bij de ziekenhuizen is een op de vijf respondenten ontevreden over de hygi-
ene. Tot slot is men over de resultaten van het middelbaar beroepsonderwijs niet erg 
tevreden: een derde van de mensen geeft aan dat dit onder de maat is. Ook over de 
resultaten van de thuiszorg en het voortgezet onderwijs is een kwart van de mensen 
niet te spreken. De kinderopvang komt wat dat betreft als beste uit de bus. Daar geeft 
slechts 13% te kennen ontevreden te zijn over de resultaten van de opvang.

Al met al is men vooral niet te spreken over de kwaliteit van het middelbaar beroepson-
derwijs. Op de onderzochte kwaliteitsaspecten komt deze voorziening telkens slecht 
uit de bus. De kinderopvang en de zorg worden door de gebruikers veelal positiever 
beoordeeld dan het onderwijs. Over de kwaliteit van de dienstverlening als geheel zijn 
gebruikers vaak iets negatiever dan op de afzonderlijke kwaliteitsaspecten.

5.8 Kwaliteitstoetsing

In het voorgaande is het beeld van burgers over de kwaliteit van de diensten van 
publieke voorzieningen besproken. Het is de vraag of dit beeld wel spoort met meer 
objectieve maatstaven. Objectieve maatstaven voor de kwaliteit zijn voor een aantal 
belangrijke publieke diensten vastgelegd door regelgeving, waarop inspecties toe-
zicht houden. Dergelijke inspecties zijn er onder meer voor de zorg, het onderwijs, de 
openbare orde en veiligheid, de woningcorporaties en de kinderopvang. Daarnaast 
brengen sommige diensten in hun jaarverslag de stand van zaken in kaart, zoals de 
belastingdienst in zijn beheersverslag, of wordt er onderzoek uitgezet (zoals Ver-
meer et al. 2005 over kinderopvang). In dit soort rapportages wordt vaak zowel de 
objectieve kwaliteit als de klanttevredenheid besproken. Om een indruk te krijgen 
van de objectieve kwaliteit presenteren we in deze paragraaf een aantal kwaliteits-
maatstaven zoals die uit deze rapportages naar voren komen. Een echt totaalbeeld is 
niet eenvoudig te verkrijgen, omdat de informatie niet bij alle sectoren op samenhan-
gende manier in rapportages gepresenteerd wordt.
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Onderwijs
In het Onderwijsverslag rapporteert de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks over de 
kwaliteit van het onderwijs (ocw 2005a, b). Over het geheel genomen lijkt er sprake 
te zijn van een overwegend opgaande lijn in de geleverde prestaties.

Met name voor de basisscholen is er veel informatie opgenomen. De meeste 
aspecten van het onderwijsleerproces (het behalen van de kerndoelen, het begeleiden 
van leerlingen en het didactisch handelen) vertonen een opgaande lijn. Ook neemt 
de effectiviteit (rendement en leer- en examenresultaten) van de basisscholen over 
het geheel genomen toe. Bijna alle basisscholen scoren een voldoende op contacten 
met ouders en externe contacten. De scholen scoren veelal minder goed op interne 
communicatie, professionalisering en de kwaliteitszorg. Hierin is echter wel een 
opgaande lijn zichtbaar.

Ook over het voortgezet onderwijs wordt gerapporteerd in het Onderwijsverslag, 
maar hier is geen tijdvergelijking te maken. De afgelopen schooljaren rapporteert het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw 2005b), dat het overgrote 
deel van de scholen voldoende scoort op de meeste aspecten, zoals toetsing, leerstof-
aanbod, onderwijsleerproces, schoolklimaat, zorg en begeleiding en opbrengsten. 
Maar evenals bij het basisonderwijs blijven tijd voor de leerlingen en kwaliteitszorg 
achter.

De kwaliteit van het beroepsonderwijs vertoont een lichte verbetering. Dit blijkt 
zowel uit een daling van het aantal zwakke opleidingen als een stijging van het 
aantal positief scorende opleidingen per kwaliteitsaspect. Met name de opbrengsten 
in termen van aandeel gediplomeerden in de totale uitstroom zijn in 2004-2005 sterk 
verbeterd ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

Scholen voor speciaal onderwijs schieten, meer dan in het basis- en voortgezet 
onderwijs, tekort in doel- en opbrengstgerichtheid van de leerlingenzorg.

In het hoger onderwijs zijn veel opleidingen geaccrediteerd; slechts enkele 
voldeden in 2005 niet aan de gestelde eisen. De ‘afstemming tussen vormgeving en 
inhoud’, en ‘bachelor-masterniveau’ werden het meest positief beoordeeld. Toch is er 
een aantal aspecten waar nog verbetering moet plaatsvinden, met name ‘beoordeling 
en toetsing’, ‘interne kwaliteitszorg’ en ‘rendement’.

Ondanks deze licht toenemende kwaliteit volgens de onderwijsinspectie blijkt uit 
paragraaf 5.1 dat een substantieel deel van de bevolking (35%) juist vindt dat de kwa-
liteit is achteruitgegaan. De dalende arbeidsproductiviteit uit hoofdstuk 2, dus meer 
personeel per leerling, leidt dus volgens burgers niet direct tot een betere kwaliteit.

Zorg
In de zorgsector kan de omvang van de wachtlijsten als objectieve kwaliteitsmaat 
worden gezien. De Brancherapporten van vws en het Zorgkompas van het rivm geven 
enige informatie over de wachttijden in de zorg (http://www.brancherapporten.
minvws.nl, www.rivm.nl/vtv). Het aantal wachtenden voor klinische opname in 
ziekenhuizen is tussen 2002 en 2004 met 17% afgenomen; voor dagopname is het 
aantal mensen op de wachtlijst met 5% afgenomen. Ook in de ouderenzorg nemen 
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de wachtlijsten af. Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg tezamen 
is de wachtlijst met 36% afgenomen. De helft van de mensen op de wachtlijst voor 
ouderenzorg wacht op opname in een verzorgingshuis, 35% wacht op thuiszorg en 
ongeveer 15% wacht op opname in een verpleeghuis. Deze grote afname is deels 
het gevolg van de extra middelen die voor het verminderen van de wachtlijsten zijn 
ingezet (wachtlijstmiddelen). Ook worden veel wachtenden niet meer als zodanig 
geregistreerd, omdat zij andere zorg krijgen die voor hen voldoende is (overbrug-
gingszorg). Ook verstandelijk gehandicapten wachten minder lang op zorg: een 
afname met 5% respectievelijk 10% voor wonen en dagbesteding. Voor lichamelijk 
gehandicapten is de wachtlijst juist langer geworden, maar de aantallen blijven 
relatief klein ten opzichte van de andere care sectoren. Ondanks deze positieve ont-
wikkelingen is de perceptie van de burger dat de wachttijden voor een afspraak met 
ziekenhuis of specialist toenemen (zie § 5.2).

Politie en justitie
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (ioov) houdt toezicht op het functioneren 
van onder meer de politie. Uit het jaarverslag over 2005 blijkt dat de uitwisseling van 
informatie tussen de korpsen onderling en met de landelijke politiediensten nog niet 
goed genoeg is (ioov 200). Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van radi-
calisering en terrorisme. Tot slot wil de inspectie de kwaliteit van de politie verbete-
ren door middel van benchmarking en het opsporen van best-practices.

Naast deze inspectierapporten over het functioneren zijn er ook onderzoeken 
naar de effectiviteit van de politie. Het Centraal Planbureau (cpb) concludeert dat de 
politie effectiever is gaan werken. Vanaf 2000 leidt meer politiepersoneel tot minder 
criminaliteit en overlast (cpb 2006a). Dit is ook zichtbaar in de toenemende arbeids-
productiviteit bij de politie (hoofdstuk 2). Overigens voelen Nederlanders zich inter-
nationaal gezien best veilig, maar is de kans slachtoffer van criminaliteit te worden 
relatief groot (§ 3.4). Daarnaast is er internationaal geen duidelijk verband tussen 
de uitgaven aan politie en justitie en de criminaliteit aan te geven (zie § 3.4). In 2002 
is de nationale overheid zich actief met het politieoptreden gaan bemoeien en heeft 
prestatiecontracten afgesloten met concrete streefcijfers voor te behalen resultaten. 
De effecten hiervan zijn nog niet geëvalueerd. Volgens 10% van de bevolking zijn de 
prestaties van de politie inderdaad verbeterd, 65% ziet geen verandering daarin (§ 5.1).

De Raad voor de rechtspraak geeft in zijn jaarverslag over 2005 aan dat de door-
looptijden van zaken bij de rechtbanken lijken te zijn afgenomen (Raad voor de 
rechtspraak 2005). Er zijn verschillende activiteiten ontplooid om de integriteit en 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Openbaar vervoer
De Nederlandse Spoorwegen rapporteren de afgelopen jaren een toename van de 
punctualiteit: in 2001 had 80% van de treinen minder dan drie minuten vertraging, in 
2006 was dat 86% (ns 2006). Het streven 87 tot 89% te halen is nog niet gehaald. Ook 
zijn er meer zitplaatsen beschikbaar gekomen sinds 2001. Deze verbeteringen hebben 
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vooral plaatsgevonden vanaf 2001, toen de resultaten zeer slecht waren. De laatste 
jaren is de kwaliteit weer iets verslechterd. De klantenhinder (het aantal verstoringen 
× de gemiddelde tijd van de verstoring) ligt wel binnen de grenzen waarnaar de ns 
voor 2007 streeft (tk 2006-2007: 77). Over vertragingen van het stad/streekvervoer is 
geen landelijke informatie beschikbaar. De veiligheid in het openbaar vervoer neemt 
toe: het aantal incidenten is de laatste jaren afgenomen (tk 2006-2007: 52). Ondanks 
deze positieve ontwikkelingen vindt 37% van de bevolking dat het openbaar vervoer 
steeds minder kwaliteit levert en voor 10% is de kwaliteit juist toegenomen (§ 5.1).

Belastingdienst
Uit het Beheersverslag van de belastingdienst blijkt dat de snelheid van afhandeling en 
de bereikbaarheid volgens de klanten van de belastingdienst in 2005 achterblijven 
bij de voorgaande jaren en bij de streefcijfers van de belastingdienst zelf (Belasting-
dienst 2006). De telefonische bereikbaarheid van de belastingdienst was begin 2005 
slechts 50%, maar is in december fl ink verbeterd (89%). Ondanks een toename van 
het aantal baliebezoeken is de wachttijd daar niet toegenomen. Het op tijd afhande-
len van zaken haalt de streefcijfers van de belastingdienst echter niet. Bij de belas-
tingsdienst is de mening over de ontwikkelingen in de kwaliteit het meest positief 
van de hier besproken sectoren: 15% ziet een verbetering, en slechts 13% een ver-
slechtering van de dienstverlening in de afgelopen vijf jaar (zie ook § 5.1).

Gemeentelijke diensten
Bij gemeentelijke diensten denken we met name aan de afdeling Burgerzaken. 
Recentelijk is een initiatief Benchmarking Publiekszaken gestart. Helaas is het 
grootste deel van de informatie niet openbaar en wordt alleen klanttevredenheid 
gerapporteerd. Minder recente informatie over burgerzaken is te vinden in een rap-
portage van het ministerie van Economische Zaken (ez 2002). Daaruit blijkt onder 
meer dat er grote verschillen in prestaties zijn tussen de gemeenten.

Woningcorporaties
Het Toezichtsverslag van de sociale huursector van de Inspectie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom-inspectie 2005) 
bevat informatie over de werkzaamheden van de woningcorporaties. Het aandeel van 
de sociale woningbouw in de totale woningvoorraad is al jaren aan het afnemen. Het 
verslag geeft aan dat bij 73% van de toewijzingen de huur past bij het inkomen van 
het huishouden en dat dit een lichte verbetering is ten opzichte van 2003. De gemid-
delde huurverhoging ligt onder de infl atie. De reële uitgaven aan onderhoud per 
woning nemen fors af, maar de investeringen in leefbaarheid (niet-woning gebonden 
activiteiten en niet-woongebouwen) neemt juist toe. Bijna alle woningcorporaties 
voeren gestructureerd overleg met de bewoners, maar de uitgaven aan ondersteu-
ning van dit overleg zijn fors gedaald. Voor het imago van de woningcorporaties 
(zie § 5.1) maken deze ontwikkelingen niet zo heel veel verschil. Bijna één op de vijf 
mensen vindt dat de dienstverlening daar hetzelfde is gebleven.
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Kinderopvang
Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (ncko) heeft in opdracht van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) verschillende malen de 
kwaliteit van de kinderopvang onderzocht (Vermeer et al. 2005).6 In 1995 stond deze 
kwaliteit in Nederland op een hoog niveau. In 2005 blijkt de kwaliteit echter sterk 
gedaald. Met name op de terreinen gezondheid, hygiëne en fysieke veiligheid blijft 
Nederland achter bij internationale standaarden: de Nederlandse kinderopvang is 
zijn toppositie kwijtgeraakt. Maar ook blijkt er te weinig gevarieerd ontwikkelings-
materiaal beschikbaar te zijn voor de kinderen. Over het leidster-kindcontact is het 
onderzoek echter wel positief. Een van de mogelijke oorzaken van deze negatieve 
kwaliteitsontwikkelingen is de sterke groei van de capaciteit in de kindercentra en 
het tekort aan gekwalifi ceerd personeel. Zo is het percentage betaalde krachten dat 
voldoet aan de verplichte opleidingseisen afgenomen (van 97% in 1998 naar 94% in 
2001, sgbo 2003). De arbeidsproductiviteit is in de loop der tijd afgenomen, en de 
kosten per opgevangen kind zijn toegenomen (hoofdstuk 2), maar dit heeft dus niet 
geleid tot een betere kwaliteit.

Kwaliteitsbeeld
Bezien we de kwaliteit van publieke diensten vanuit het toezicht dan komt er een 
positief beeld naar voren. Maar er worden ook duidelijke tekorten gesignaleerd, met 
name in het speciaal onderwijs (begeleiding van leerlingen), de politie (informa-
tie-uitwisseling), het openbaar vervoer (vertragingen), de belastingdienst (tijdige 
afhandeling van aanslagen), de woningcorporaties (nieuwbouw, onderhoud) en de 
kinderopvang (hygiëne en veiligheid).

Memorandum_10.indd   Sec5:106Memorandum_10.indd   Sec5:106 22-12-2006   11:30:5122-12-2006   11:30:51



107Kwaliteit van publieke diensten

Noten

1 De enquêtes omvatten respectievelijk 3000 en 2600 respondenten.
2 Het voert hier te ver om de resultaten te vergelijken met andere opinieonderzoeken 

zoals het recente 21minuten onderzoek 2006 of tevredenheidsonderzoeken die in ver-
schillende sectoren worden uitgevoerd.

3 In de in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens is geen rekening gehouden met de 
respondenten die over de stellingen geen mening hebben of geen antwoord hebben 
gegeven.

4 De verdeling van de respondenten over de antwoordcategorieën verschilt tussen 
gebruikers en niet-gebruikers van de medische voorzieningen. De gemiddelde oordelen 
(gemiddelde score op een 5-puntsschaal) verschillen echter niet signifi cant van elkaar.

5 De keuze van de aspecten en voorzieningen is ingegeven door de beschikbare informatie.
6 De ggd houdt toezicht op de kwaliteitseisen die aan de kinderopvang zijn gesteld, 

maar hierover is geen landelijke informatie beschikbaar.
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6  Ramingen 2006-2011

6.1 Opzet

In het verleden heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau methoden ontwikkeld om 
de toekomstige ontwikkeling van het gebruik van publieke diensten te ramen. Deze 
wordt vervolgens geconfronteerd met de ministeriële meerjarenramingen zoals 
die worden gepubliceerd in de Rijksbegroting. In de jaren negentig werd hierbij 
gestreefd naar een verregaande uniformiteit van ramingsmethoden om de vergelijk-
baarheid tussen sectoren te bevorderen. In 2002, toen dit instrument voor het laatst 
werd ingezet, is echter besloten om zoveel mogelijk gebruik te maken van gezagheb-
bende externe ramingen, die al dan niet zijn ontwikkeld in samenspraak met het 
scp. Dit maakt het mogelijk om per sector afwijkende methodische keuzen te maken 
die de kwaliteit van de uitkomsten kunnen bevorderen. Bovendien voorkomt dit, dat 
beleidsmakers onnodig worden geconfronteerd met uiteenlopende cijfers.

De operatie van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (vbtb-operatie, 
tk 2001-2002) en de sinds enkele jaren verschijnende jaarverslagen van de ministe-
ries vormen een aanzet om een systematisch verband te leggen tussen uitgaven en 
prestaties. Ook in de fi nanciële meerjarenramingen van departementen zoals die 
tot uitdrukking komen in de miljoenennota, de begrotingsstukken en additionele 
nota’s, wordt de laatste jaren steeds meer verband gelegd tussen de geraamde kos-
tenontwikkeling en de te verwachten ontwikkeling in het gebruik van voorzienin-
gen. Maar door een opeenstapeling van beleidsintensiveringen en ombuigingen gaat 
het zicht op dit verband vaak verloren. Dergelijke verschillen kunnen deels het gevolg 
zijn van expliciete beleidswijzigingen, maar ook het gevolg zijn van aanpassingen die 
te maken hebben met de budgetdiscipline. In de context van een kabinetsformatie is 
het zinvol om dergelijke beslissingen opnieuw kritisch te bezien.

Net als bij eerdere Memoranda (zie scp 1986, 1989, 1994, 1998 en 2002a) worden twee 
soorten ramingen van het voorzieningengebruik opgesteld: een demoraming en 
een basisraming. Deze ramingen hebben betrekking op het voorzieningengebruik: 
aantallen leerlingen of studenten, aantallen artsconsulten, aantallen in ziekenhui-
zen opgenomen patiënten, aantallen bewoners van verzorgingshuizen, aantallen 
opgehelderde misdrijven, enzovoort. In de demoraming komen alleen de effecten 
van een veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling tot uitdrukking. Een 
toename van het aantal jongeren leidt onder gelijke omstandigheden tot een stij-
gende behoefte aan onderwijs, een toename van het aantal ouderen tot een stijgende 
behoefte aan zorg. Hierbij is de bevolkingsraming gebaseerd op de middenvari-
ant van de bevolkingsprognose 2004 van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs).1 De basisraming houdt daarentegen niet alleen rekening met demografi sche 
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ontwikkelingen maar ook met trendmatige ontwikkelingen, zoals stijgende onder-
wijsdeelneming, extramuralisering in de gezondheidszorg en een toename van de 
geregistreerde criminaliteit.

Doorzichtigheid gaat soms gepaard met een zekere mate van vereenvoudiging, 
en dat is ook het geval bij de hier gebruikte methode. De basisraming heeft ten doel 
de veranderende vraag naar voorzieningen 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 ver-
leden is beïnvloed door beleidsingrepen, werkt het gevoerde beleid ook onbedoeld in 
de basisraming door. Dit levert problemen op bij gebudgetteerde voorzieningen als 
de ouderenzorg. Waar mogelijk is in dat soort gevallen gebruikgemaakt van vraag-
modellen of andere soorten verklaringsmodellen.

Het scp maakt bij de basisraming gebruik van de extrapolatiemethoden zoals deze 
zijn verantwoord in Kuhry (1998). Hoewel dergelijke trendramingen in principe 
nog steeds voor alle voorzieningen worden opgesteld, wordt in afwijking van de 
vroegere aanpak waar mogelijk gebruikgemaakt van externe of door het scp in 
samenwerking met anderen opgestelde sectorale ramingen. Aan dergelijke externe 
ramingen worden wel eisen gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de gehan-
teerde 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 voldoen over 
het algemeen aan deze criteria. Een aantal van deze externe ramingen zijn gebaseerd 
op verklaringsmodellen in plaats van op extrapolatiemodellen.

In dit rapport wordt onder meer gebruik gemaakt van ramingen van het Centraal 
Planbureau (cpb) op het terrein van de sociale zekerheid (cpb 2006d) en de zorg (cpb 
2006e). Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de uitkomsten van het door het scp 
geconstrueerde en later door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie 
Centrum (wodc) overgenomen en uitgebreide ramingsmodel voor de strafrechte-
lijke keten (Prognosemodel Justitiële Ketens, zie Justitie 2006) en van de Referentie-
raming 2006 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw 2006). 
Waar mogelijk wordt een zodanige keuze gemaakt uit de beschikbare varianten, 
dat de ontwikkeling van de vraag naar de betreffende voorziening (bij ongewijzigd 
beleid) in beeld wordt gebracht.

De demo- en basisramingen worden vergeleken met de meerjarenramingen zoals die 
zijn opgenomen in de begroting 2007 van de betrokken departementen. Ten behoeve 
van deze vergelijking worden de gebruiksramingen geïnterpreteerd als een kosten-
ontwikkeling in constante prijzen. Mogelijke ontwikkelingen in de (totale) produc-
tiviteit, waardoor de kostenontwikkeling zou kunnen afwijken van de ontwikkeling 
van het gebruik, worden daarbij veronachtzaamd. Overigens laten de uitkomsten van 
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hoofdstuk 2 zien dat bij de publieke dienstverlening in het algemeen geen sprake is 
van een spectaculaire ontwikkeling in productiviteit.

6.2 Ramingsuitkomsten

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de uitkomsten van de demo- en basisraming voor de 
periode 2006-2011. Ter vergelijking zijn ook de departementale meerjarenramingen 
opgenomen.

Tabel 6.1
Raming volume publieke dienstverlening, 2006-2011 (gemiddelde jaarlijkse groei in procenten)

demoraming basisraming
bron van basis-
ramingena

departementale
meerjarenraming

onderwijs en onderzoek

primair onderwijs –0,1 –0,2 ref –0,4

voortgezet onderwijs –0,5 0,0 ref –0,4

beroepsonderwijs/educatie 0,4 1,8 ref –0,1

hoger beroepsonderwijs 2,0 2,1 ref 2,2

wet. onderwijs/onderzoek 1,6 2,5 ref/bas 1,4

zorg

ziekenhuizen en specialisten 0,7 1,4 rmz 1,4

extramurale zorgb 0,2 1,4 rmz 1,4

geestelijke gezondheidszorg 0,2 2,1 rmz 2,1

ouderenzorg 1,5 2,8 rmz 2,8

gehandicaptenzorg 0,0 2,9 rmz 2,9

verstrekking genees-/
hulpmiddelen 1,0 5,5 rmz 5,5

politie en justitie

politie 0,2 0,3 pmj/bas 1,2

brandweer 0,2 1,5 bas 1,1

rechtspraak 0,2 0,9 pmj/bas –0,3

gevangeniswezen –0,9 0,8 pmj 1,4

overig

belastingdienst 0,4 1,5 bas –0,7

uitvoering sociale zekerheid –0,7 –1,0 mlt/bas –3,1

asielvraagstukken  0,2 –10,8 ras –10,8

kinderopvang –1,3 3,8 rko 3,3

jeugdhulpverlening 0,0 0,5 rjh 1,8
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Tabel 6.1 (vervolg)

demoraming basisraming
bron van basis-
ramingena

departementale
meerjarenraming

cultuur 0,2 –0,2 bas 1,1

sport –0,5 –0,1 bas 1,1

openbaar vervoer 0,2 –0,3 bas 0,9

subtotaal onderwijs/onderzoek 0,4 0,8 0,2

subtotaal zorg 0,7 2,4 2,4

subtotaal politie en justitie 0,0 0,6 0,8

subtotaal overig –0,2 -0,1 –0,4

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

a Afkortingen voor herkomst ramingen: ref = Referentieraming 2006, ministerie van OCW; rmz = raming zorgsector (CPB 
2006e); bas = SCP-basisraming; mlt = middellangetermijnprognose (CPB 2006d); rko = raming kinderopvang, pmj = 
prognosemodel justitiële ketens (Justitie 2006), rjh = SCP-raming jeugdhulpverlening, ras = raming asielaanvragers (Justitie 
2006).

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

Figuur 6.1
Bevolkingsontwikkeling 2006-2011 naar leeftijdsgroep (gemiddeld jaarlijks groei in procenten)

Bron: CBS (SCP-bewerking)  
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Het primair onderwijs heeft vooral te maken met de leeftijdsgroep van 4-11 jaar en laat 
dus een lichte daling zien. Ook bij het voortgezet onderwijs, waar het bij benadering 
om de groep van 12-17 jaar gaat, heeft de demografi sche ontwikkeling een licht 
negatief effect op de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Het merendeel van de 
studenten in het beroepsonderwijs, hbo en wo behoort tot de leeftijdsgroep van 18-24 
jaar. De toename van de bevolking in deze leeftijdscategorie heeft een opwaarts effect 
in de orde van 1% per jaar. De nog hogere groeicijfers in de demoraming voor hbo en 
wo (in de orde van 2%) zijn het gevolg van ‘pijplijneffecten’, die betrekking hebben op 
de vertraagde doorwerking van instroomstijgingen in het recente verleden.

Bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg domineren de ouderen. De 
bijbehorende leeftijdsgroepen vertonen een sterke groei in samenhang met het 
proces van vergrijzing. De demoraming laat hier groeipercentages zien van gemid-
deld 1,5%. Ook bij de curatieve zorg (ziekenhuizen, specialisten en extramurale 
zorg) en bij de verstrekking van genees- en hulpmiddelen zijn ouderen, zij het in 
mindere mate, oververtegenwoordigd. Dit levert een demoraming op met een gemid-
deld groeipercentage tussen 0,7 en 1,0%. Bij de geestelijke gezondheidszorg en de 
gehandicaptenzorg, ten slotte, is een breed scala aan leeftijdsgroepen vertegenwoor-
digd en komt de demografi sche groei min of meer overeen met de totale bevolkings-
groei van 0,2%.

Dit laatste geldt ook voor veel van de overige voorzieningen, met uitzondering van 
het gevangeniswezen (overwegend jonge mannen) en de kinderopvang (overwegend 
kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar). Bij de laatste groepen is de demoraming nega-
tief, hetgeen zich makkelijk laat verklaren met behulp van fi guur 6.1.

Basisraming
Ten behoeve van de basisraming voor het onderwijs is gebruikgemaakt van de refe-
rentieraming van het ministerie van ocw, een goed gedocumenteerd product dat 
tot stand komt in overleg met een groep van externe deskundigen. Bij het voortgezet 
onderwijs ligt de referentieraming iets hoger dan de demoraming. Dit komt door een 
toename van het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs en lwoo, die in verband 
met de hogere kosten per leerling meer gewicht krijgen dan de overige leerlingen, 
en door een toenemende deelname van 17-plussers, onder meer door de verhoging 
van de leerplichtige leeftijd. Bij middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs ligt de referentieraming van het ministerie duidelijk hoger dan de demo-
raming. Dit komt door een verdere stijging van de onderwijsdeelname van jongeren. 
De eigen trendraming van het scp komt voor het voortgezet onderwijs tot een 0,5% 
lagere groei, maar voor mbo, hbo en wo tot een circa 1,0% hogere groei. In het eerste 
geval ligt dit mede aan de in de referentieraming verwerkte effecten van de verho-
ging van de leerplichtige leeftijd. In de overige gevallen is de reden minder duidelijk. 
Bij de verdere berekeningen wordt uitgegaan van de uitkomsten van de referentiera-
ming. Op basis van de uitkomsten van de eigen exercities meent het scp echter dat er 
een gerede kans bestaat dat de ontwikkeling van de studentenaantallen sneller zal 
gaan dan in de referentieraming wordt verondersteld.
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Zoals nog zal blijken is de ministeriële meerjarenraming voor de jaren 2006-2007 
aangevuld met de raming voor de zorgsector die het Centraal Planbureau ten 
behoeve van zijn middellangetermijnverkenning 2008-2011 heeft opgesteld (cpb 
2006e). Aan deze raming heeft ook het scp een bijdrage geleverd. Er valt veel voor te 
zeggen om de cpb-raming voor de zorgsector niet alleen als meerjarenraming maar 
ook als basisraming te gebruiken. Dit leidt er wel toe dat de afwijking tussen de 
basisraming en de fi nanciële meerjarenraming voor de zorgsector per defi nitie op 0 
uitkomt.

Volgens het basisscenario van het cpb zal de vraag over het geheel genomen aan-
zienlijk sneller toenemen dan in de demoraming, onder meer als gevolg van techno-
logische ontwikkelingen en maatschappelijke trends, en groeit (het volume van) de 
ziekenhuizen en specialisten met 2,5%, huisartsen, tandartsen en paramedische zorg 
met 1,5%, de ggz met 2,3%, de ouderenzorg met 2,3%, de gehandicaptenzorg met 
2,5% en de verstrekking van genees- en hulpmiddelen met 5,1% per jaar. De in tabel 
6.1 gepresenteerde groeicijfers voor de zorg wijken af van de cijfers in de cpb-publica-
tie. Dit komt doordat de cpb-raming betrekking heeft op de periode 2007-2011, terwijl 
de huidige analyse betrekking heeft op de jaren 2006-2011. Het verschil wordt veroor-
zaakt door de ontwikkeling 2006-2007 in de ministeriële meerjarenraming.

Ramingen zijn zoals bekend met de nodige onzekerheid omgeven. Daarom heeft het 
scp voor een aantal voorzieningen ook een schaduwraming opgesteld die voor de 
meeste sectoren is gebaseerd op de standaard (trendextrapolatie)methodiek van de 
scp-basisraming en voor de caresectoren (ouderen en gehandicapten) op de uitkom-
sten van door het scp ontwikkelde specifi eke ramingsmodellen (zie Timmermans en 
Woittiez 2004; Woittiez et al. 2005). De scp-ramingen voor de curatieve zorg sporen 
goed met die van het cpb. Voor de gehandicaptenzorg en vooral voor de ouderenzorg 
is de scp-raming circa 1% per jaar lager dan die van het cpb. Dit komt ondermeer 
doordat is aangenomen dat het proces van extramuralisering zich sneller zal door-
zetten, met name door een verschuiving van verzorgingshuizen naar thuiszorg. Dit 
resulteert in lagere kosten, ook nadat een correctie is aangebracht voor hieruit voort-
vloeiende veranderingen in de zorgzwaarte bij deze twee vormen van dienstverle-
ning. Het belangrijkste verschil is echter dat in de cpb-raming ook wordt uitgegaan 
van een verdere toename van de inzet van personele en materiële middelen per cliënt. 
Deze inzet is vooral in de periode 1998-2004 sterk gestegen. Dit soort elementen 
vormen geen onderdeel van de door het scp gehanteerde systematiek en zijn ook 
niet bij andere sectoren in de beschouwing betrokken. Het is heel goed mogelijk dat, 
mede gezien het negatieve imago van de sector (zie hoofdstuk 5), ook in de toekomst 
maatregelen zullen worden genomen om het aantal ‘handen aan het bed’ verder te 
verhogen of de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren. Maar dit lijkt eerder een 
onderwerp voor expliciete politieke besluitvorming. 

Daar staat tegenover dat de ramingen voor de zorgsector over de hele linie juist 
aanmerkelijk hoger zouden uitvallen dan de cpb-raming wanneer in de raming 
uitsluitend de ontwikkelingen in de periode 2000-2004 zouden worden doorgetrok-
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ken. In deze periode is het zorgstelsel meer vraaggeoriënteerd geworden. Voorts zijn 
extra middelen vrijgemaakt om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen. 
Per saldo lijken de cpb-ramingen dus een evenwichtig beeld van de te verwachten 
ontwikkelingen te geven.

Bij de vorige editie van dit Memorandum (scp 2002) moest nog worden vermeld dat 
de criminaliteit een stijgende tendens en de ophelderingspercentages van de politie 
een gestage daling vertoonden en dat de extra middelen voor justitie weinig effect 
leken te sorteren. Thans is de uitgangssituatie veel gunstiger: met name de vermo-
genscriminaliteit vertoont een gestage daling en de ophelderingspercentages van de 
politie zijn sinds 2000 sterk verbeterd (zie § 2.3). Ook de effectiviteit van justitie is 
duidelijk toegenomen. Uitgangspunt voor de basisraming vormt de door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justitie 2006) opgestelde prog-
nose van de strafrechtelijke keten. Startpunt voor dit model, waarvan de voorloper 
door het scp is ontwikkeld (Van der Torre en Van Tulder 2001), vormt een raming 
voor de criminaliteit. De ontwikkeling van de criminaliteit representeert de ‘vraag’ 
naar veiligheid. In eerste instantie is de politie aan zet om misdrijven te registre-
ren en daders op te sporen. Het model raamt vervolgens het aantal opgehelderde 
misdrijven, dat op zijn beurt de vraag vormt naar diensten van het Openbaar Minis-
terie en de rechterlijke macht. Vervolgens wordt het aantal veroordelingen geraamd, 
waaruit weer de bezetting van gevangenissen wordt afgeleid. Deze uitkomsten voor 
de strafrechtelijke keten zijn door het scp aangevuld met traditionele basisramingen 
voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke activiteiten. Conform deze opzet groeit 
de omvang van de politie evenredig met de criminaliteit. Naarmate de politie succes-
voller is met de criminaliteitsbestrijding, neemt de behoefte aan een verdere uitbrei-
ding af. Hier kan gesproken worden van een strafrechtelijke paradox. Conform deze 
uitgangspunten blijft de criminaliteit min of meer gelijk en groeit de politie in de 
raming nauwelijks verder. Justitie en gevangeniswezen blijven wel een aanzienlijke 
groei vertonen met circa 0,8%. 

In het verlengde van de ontwikkeling in het recente verleden gaat de basisraming 
voor de belastingdienst uit van een verdere groei van de vraag (1,5%). Bij de sociale 
zekerheid is aangenomen dat de uitvoeringskosten zich evenredig ontwikkelen aan 
het verloop van de werkloosheid en arbeidsongeschiktheid volgens de middellange-
termijnraming van het cpb (2006d). Een vergelijkbare aanpak geldt ook voor de uit-
keringen die worden verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank. Deze laatste wegen 
echter minder zwaar omdat de uitvoeringskosten in dit geval slechts een fractie bedra-
gen van de kosten van de uitkeringen. Bij de kinderopvang is gebruikgemaakt van een 
door het ministerie van szw opgestelde raming van de vraag naar kinderopvang. Er 
is hier gekozen voor een eigen raming van het ministerie, omdat hierin realisaties in 
2005 en de effecten van de voorgenomen uitbreiding van de buitenschoolse opvang in 
2007 zijn verwerkt. Volgens deze raming bedraagt het gemiddelde jaarlijkse groeiper-
centage van het gebruik van kinderopvang voor de periode 2006-2011 3,8%. Terzijde 
kan worden gemeld dat de eigen raming van het scp, waarin deze ontwikkeling niet 
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is verwerkt, beduidend lager uitkomt (gemiddelde jaarlijkse groei 2,7%). De door het 
scp geraamde ontwikkeling van de jeugdhulpverlening is in het verlengde van het 
historische patroon zeer gematigd. Overigens is hier in de jaren 2004-2006 sprake 
van een sterke groei, die samenhangt met de politieke reactie op een aantal ernstige 
incidenten. Omdat er nog geen gebruikscijfers voor deze jaren beschikbaar zijn, is 
deze groei nog niet naar de toekomst doorgetrokken.

Bij asielvraagstukken is een volumeraming van het ministerie van Justitie zelf als 
uitgangspunt gekozen (zie Justitie 2006: 91-105). Deze raming, die kwalitatief beter 
lijkt dan een raming gebaseerd op een analyse van historische trends, gaat uit van 
een min of meer gelijkblijvende instroom van asielzoekers en een afbouw van de hui-
dige opvangcapaciteit, die nog correspondeert met de hogere instroom in de voor-
gaande jaren. Deze uitkomst is een resultante van een ongewisse inschatting van 
het verloop van het aanbod van asielzoekers, een moeilijk te voorspellen uitstroom 
uit de opvang vanwege sterke afhankelijkheid van medewerking van betrokkenen en 
andere partijen bij de huisvesting of terugkeer van asielzoekers, en veel beter onder-
bouwde veronderstellingen over te verwachten verbeteringen in de afhandeling van 
asielaanvragen. Deze omschrijving duidt er al op, dat volume- en kostenramingen 
voor dit beleidsveld omgeven blijven met een forse onzekerheidsmarge.

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 basisraming. 

Bij de uitkomsten van de basisraming moet de kanttekening worden geplaatst dat 
ze de ontwikkeling van de vraag naar voorzieningen bij ongewijzigd beleid en onge-
wijzigde kwaliteit weergeven. 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 bij-
voorbeeld zou worden gestreefd naar een substantiële verdere daling van de crimina-
liteit, ligt het in de rede om extra middelen voor de politie te reserveren.

Meerjarenraming
De gegevens met betrekking tot de departementale meerjarenramingen staan ver-
meld in de laatste kolom van tabel 6.1. De meerjarenramingen voor de deelsector 
onderwijs zijn afkomstig uit de begroting 2007 van de ministeries van ocw en 
Landbouw en Visserij. In principe zijn deze begrotingen tot stand gekomen door 
beleidseffecten toe te voegen aan de autonome referentieraming. Overigens laat het 
ministerie de uitgaven voor het middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs aanzienlijk minder snel groeien dan zijn eigen referentieraming aangeeft. 
Dit punt komt nog nader aan de orde in paragraaf 6.3.

Voor de zorgsector is na 2007 alleen een puur technische meerjarenraming van 
het ministerie van vws beschikbaar (vws 2006b). Dit komt erop neer dat de bedragen 
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vanaf 2007 min of meer constant zijn gehouden. Dit is uiteraard volstrekt onrealis-
tisch. Daarom zijn de meerjarencijfers voor de jaren 2004-2007 aangevuld met de 
raming voor de zorgsector 2008-2011 van het cpb (cpb 2006e). Deze is immers door 
de ministeries van vws en Financiën geaccepteerd als uitgangspunt voor het budget-
taire kader voor de zorg (net als bij de vorige kabinetsformatie, zie bijv. vws 2003: 
284).

Bij politie en justitie wijken de cijfers van de meerjarenraming nogal sterk af van 
die van de basisraming die voor een belangrijk deel is gebaseerd op de wodc-raming 
(Justitie 2006). De groei bij politie en gevangeniswezen is aanmerkelijk hoger dan de 
raming aangeeft, bij de rechtspraak is sprake van een lichte daling in plaats van een 
matige stijging. Dit komt doordat de wodc-raming door het ministerie van Justitie 
is aangevuld met te verwachten effecten van nieuw beleid en/of wetgeving. De brand-
weer is een geval apart, omdat dit een gemeentelijke voorziening is waarvoor geen 
meerjarenraming beschikbaar is. Als ijklijn is uitgegaan van de totale omvang van 
het gemeentefonds. Uiteraard kunnen en zullen gemeentelijke prioriteiten afwijken 
van dit beleidsarme uitgangspunt.

De meerjarencijfers van het ministerie van Financiën gaan voor de belastingdienst 
uit van een daling van de uitgaven in plaats van de door de basisraming geïndiceerde 
groei. Hierbij moet worden vermeld dat de belastingdienst de afgelopen jaren con-
form de begrotingscijfers in 2005 en 2006 juist een sterke groei heeft doorgemaakt. 
De meerjarencijfers voor de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, die zijn vervat 
in de rijksbegroting van het ministerie van szw, laten een sterkere daling zien (3,1%) 
dan de basisraming, die grotendeels is gebaseerd op de middellangetermijnraming 
(mlt-raming) van het Centraal Planbureau (cbp 2006d). In dit geval heeft het minis-
terie wel degelijk rekening gehouden met exogene ontwikkelingen, maar baseert 
zich daarnaast op afspraken met uitvoeringsorganen over effi ciencytaakstellingen 
(szw 2006).

Bij de kinderopvang valt uit de meerjarenraming van het ministerie van szw 
een sterk stijgend uitgavenpad voor de periode 2004 tot en met 2011 te destilleren. 
De stijging heeft in de jaren tot 2007 voor een deel te maken met een stijging van 
het overheidsaandeel in de fi nanciering (van 42 naar 52%). Vanaf 2007 spoort de 
ontwikkeling goed met de door het ministerie zelf opgestelde volumeraming. Voor 
de jeugdhulpverlening trekt het ministerie van vws na een sterke intensivering in 
de jaren 2004-2006 in de periode 2006-2011 minder extra-middelen uit dan de groei 
conform de volumeraming die het scp op verzoek van dit ministerie heeft opgesteld 
(scp, ongepubliceerd).

Bij asielvraagstukken spoort het verloop van de fi nanciële meerjarenraming met 
de veronderstelde gelijkblijvende instroom en de snelle teruggang van het volume 
van de opvang dat immers een gevolg is van de veel hogere instroom in de voor-
gaande jaren. Na een teruggang met circa 25% in de jaren 2004-2006, wordt een 
verdere teruggang met 55% geraamd in de periode 2006-2011. 

Bij terreinen als cultuur, sport en openbaar vervoer zijn gemeentelijke bijdragen van 
eminent belang. Helaas zijn hiervoor geen meerjarenramingen beschikbaar. In plaats 
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daarvan is, met het nodige voorbehoud, de totale ontwikkeling van het gemeentefonds 
als uitgangspunt gekozen. De formele begroting van het gemeentefonds laat voorals-
nog een zeer bescheiden groei zien (0,4% per jaar). Hier is uitgegaan van de vigerende 
systematiek, waarbij de rijksuitgaven als ijklijn gelden voor de omvang van het 
gemeentefonds. Op basis van dat uitgangspunt moet rekening worden gehouden met 
een reële uitgavengroei van 2¼% per jaar (zie ook cpb 2006d). Een verdere complicatie 
is dat het bij dit groeicijfer gaat om de reële kostenontwikkeling en niet om de volume-
ontwikkeling. Bij de berekeningen is verondersteld dat de helft, 1 % van de reële 
kostenontwikkeling, betrekking heeft op de volumeontwikkeling.

Voor de publieke omroep (ministerie van ocw), althans voor de iets ruimere cate-
gorie ‘media’, zijn meerjarencijfers beschikbaar in de begrotingen van het ministerie 
van ocw. Deze vertonen, na een sterke daling in de jaren 2004-2006, een gematigd 
stijgend verloop.

Voor de rijksuitgaven ten behoeve van de spoorwegen is een meerjarenraming 
beschikbaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), voor het stad/
streekvervoer geldt dat met ingang van 2005 niet meer. De voormalige specifi eke 
uitkering is opgegaan in een Brede Doel Uitkering (bdu) aan provincies. Wij zijn 
er niet in geslaagd om uit de grillig fl uctuerende begrotingscijfers voor de bdu een 
helder beeld te destilleren van de voor het stad/streekvervoer beschikbare middelen. 
Daarom is deze post vanaf 2005 reëel constant gehouden. Bij de spoorwegen verto-
nen de geraamde rijksuitgaven (voor het onderhoud van de spoorwegen) anders dan 
de licht dalende basisraming een matige stijging (0,9%). De stijging in de meerjaren-
raming voor het openbaar vervoer is terug te voeren op een toename van de uitgaven 
voor onderhoud van het spoorwegnet. De maatregelen zijn gericht op een verhoging 
van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening met het oogmerk het 
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger. Dit type beleidsrijke 
overwegingen is niet in de basisraming verwerkt.

6.3 Nadere analyse

De analyse voor de periode 2006-2011 kan worden toegespitst door de meerjaren-
ramingen te vergelijken met de uitkomsten van de basisraming. Naar het oordeel 
van het scp vormt de basisraming over het algemeen een beter uitgangspunt voor 
de advisering over in te zetten middelen dan de demoraming, aangezien in de eerst-
genoemde aanpak rekening wordt 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 
fi nanciële volumecijfers zoals die zijn opgenomen in de meerjarenraming. De resul-
taten van deze vergelijking zijn opgenomen in tabel 6.2.

De mutaties die in de laatste kolom van tabel 6.2 zijn vermeld, hebben betrekking op 
het verschil tussen de basisraming en de departementale meerjarenramingen voor 
het jaar 2011 en zijn berekend op basis van grootheden die in tabel 6.1 en in tabel 6.2 
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zelf zijn vermeld. De in de eerste getallenkolom vermelde totale kosten zijn verme-
nigvuldigd met de in de tweede getallenkolom vermelde percentages, om uitkomsten 
te krijgen in termen van collectieve uitgaven. Deze uitgavenbedragen zijn vervolgens 
vermenigvuldigd met het verschil in groei voor de periode 2006-2011 tussen de basis-
raming en de meerjarenraming. Een positieve mutatie impliceert hogere uitgaven dan 
voorzien in de meerjarenraming, een negatieve mutatie lagere uitgaven.

De bedragen uit tabel 6.2 moeten worden gezien als technische uitkomsten die nog 
nader moeten worden gewogen alvorens zij uitmonden in een eindconclusie. Naast de 
ramingsuitkomsten moeten ook mogelijkheden voor productiviteitsverhoging en ver-
hoging van eigen bijdragen van burgers in de afweging worden betrokken. Bovendien 
zijn er, zoals de bespreking van de voornemens van politieke partijen in hoofdstuk 4 laat 
zien, uiteenlopende argumenten om extra middelen toe te kennen of te bezuinigen op 
publieke voorzieningen, die niet zijn gerelateerd aan te verwachten of gewenste ontwik-
kelingen in het volume van de dienstverlening. Oude topics als het terugdringen van 
wachtlijsten en het verbeteren van de kwaliteit van voorzieningen zijn hierbij enigszins 
op de achtergrond geraakt. Veelal gaat het om meer specifi eke voornemens als het 
verbeteren van de salariëring van leerkrachten, de aansluiting van het onderwijs op de 
behoeften vanuit het bedrijfsleven, het al dan niet invoeren van marktwerking in de zorg 
en het bevorderen van ‘blauw op straat’. Hierna volgt een bespreking van tabel 6.2.
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Tabel 6.2
Verschillen tussen ramingen

kosten 
2006a

collectieve
fi nanciering (%)

bijstelling volgens
basisraming, 2011b

waarvan
budgettair relevant

onderwijs en onderzoek

primair onderwijs 9,2 99 80 80

voortgezet onderwijs 6,0 93 112 122

beroepsonderwijs/educatie 4,1 88 349 349

hoger beroepsonderwijs 2,7 66 –15 –15

wet. onderwijs en onderzoek 4,4 62 165 165

zorg

ziekenhuizen en specialisten 16,9 62 0 0

extramurale zorg 4,8 49 0 0

geestelijke gezondheidszorg 3,7 97 0 0

ouderenzorg 12,6 88 0 0

gehandicaptenzorg 5,2 93 0 0

genees- en hulpmiddelen 5,8 54 0 0

politie en justitie

politie 4,2 100 –186 –186

brandweer 0,7 100 15 0

rechtspraak 1,4 89 76 76

gevangeniswezen 1,0 100 –37 –37

overig

belastingdienst 2,7 100 307 100

uitvoering sociale zekerheidc 4,4 100 421 0

asielvraagstukken 0,7 100 0 0

kinderopvang 2,1 52 34 34

jeugdhulpverlening 1,2 100 46 46

cultuur 2,9 65 –125 -35

sport 1,3 57 –45 0

openbaar vervoer 5,2 44 –139 0

subtotaal onderwijs/onderzoek 26,5 87 691 691

subtotaal zorg 48,9 73 0 0

subtotaal politie en justitie 7,3 98 –132 –147

subtotaal overig 20,5 73 498 145

totaal fi nale publieke diensten 103,2 78 1057 689

a In miljarden euro’s (in prijzen 2006). Geschat op basis van de kosten 2004, gecorrigeerd voor de mutatie 2004-2006 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 2006-2011.

c Alleen de uitvoeringskosten, niet de uitkeringen.

Bron: zie tabel 6.1
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Ten aanzien van de meerjarenraming van het ministerie van ocw valt op dat het 
niveau voor het totale onderwijs aanzienlijk (namelijk in totaal 691 miljoen euro) 
achterblijft bij de budgettaire vertaling van de basisraming die grotendeels is geba-
seerd op de eigen referentieraming van ocw. De verschillen hebben met name 
betrekking op het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en weten-
schappelijk onderwijs. Dit bedrag zou nog hoger worden als de studentenaantallen 
conform de scp-basisraming zouden worden gebruikt in plaats van de referentiera-
ming van het ministerie van ocw. Zoals in hoofdstuk 3 blijkt neemt Nederland inter-
nationaal gezien een betrekkelijk lage positie in wat betreft het opleidingsniveau van 
de bevolking. Tegen de achtergrond van het belang dat in de Lissabon Agenda van de 
eu wordt gehecht aan het behalen van een startkwalifi catie en het verhogen van de 
deelname aan hoger onderwijs is deze terughoudendheid in het toekennen van extra 
middelen opmerkelijk. Een belangrijke oorzaak is uiteraard de budgetdiscipline die 
ertoe leidt dat het ministerie het nut van extra bestedingen in deze sectoren moet 
afwegen tegen de noden in andere sectoren, zoals het tegengaan van voortijdige 
schooluitval en het verhogen van de leerplichtige leeftijd.

Alle politieke partijen reserveren in hun partijprogramma’s (zie hoofdstuk 4) 
extra middelen voor het onderwijs. Deze middelen worden naast een verhoging van 
de salarissen van leerkrachten, het tegengaan van taalachterstanden en de vorming 
van brede scholen ook ingezet voor het tegengaan van voortijdige schooluitval en 
daarmee voor het verkrijgen van een startkwalifi catie. Het verhogen van het aantal 
hoger opgeleiden wordt niet expliciet genoemd.

In hoofdstuk 5 is gebleken dat de mening van de bevolking over het onderwijs in 
het algemeen positief is. Bij de meeste schoolsoorten zijn gebruikers positiever dan 
de rest van de bevolking, hetgeen wellicht te maken heeft met een beeldvorming in 
de media die vooral is gebaseerd op incidenten. Bij het middelbaar beroepsonderwijs 
zijn de gebruikers juist negatiever dan de overige bevolking. Vermoedelijk heeft dit te 
maken met de invoering en uitwerking van ‘het nieuwe leren’.

Bij de zorg is uitgegaan van de raming die het cpb recentelijk heeft gepubliceerd in 
het kader van de middellangetermijnverkenningen ten behoeve van de kabinetsfor-
matie. Voor de gehandicaptenzorg en vooral voor de ouderenzorg zou de raming 
lager uitkomen dan de cpb-raming als de in het verleden opgetreden groei van de 
inzet van personele en materiële middelen per cliënt niet wordt doorgetrokken en 
een dergelijke intensivering wordt overgelaten aan expliciete politieke besluitvor-
ming. Daar staat tegenover dat de ramingen voor de zorgsector over de hele linie 
juist aanmerkelijk hoger zouden uitvallen dan de cpb-raming wanneer in de raming 
uitsluitend de ontwikkelingen in de periode 2000-2004 zouden worden doorgetrok-
ken. In deze periode is het zorgstelsel meer vraaggeoriënteerd geworden en zijn 
extra middelen vrijgemaakt om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen. 
Per saldo lijken de cpb-raming dus een evenwichtig beeld van de te verwachten ont-
wikkelingen te geven.

Memorandum_10.indd   Sec6:120Memorandum_10.indd   Sec6:120 22-12-2006   11:30:5322-12-2006   11:30:53



121Ramingen 2006-2011

In de cpb-zorgraming wordt overigens naast de geraamde volumeontwikkeling ook 
nog gewag gemaakt van een specifi eke prijsontwikkeling, die met 2,7% per jaar 1,2 
procentpunt hoger ligt dan het geraamde algehele infl atiepercentage van 1,5%. Deze 
inschatting spoort goed met de bevinding in hoofdstuk 2, dat bij de meeste publieke 
voorzieningen, inclusief de zorgsector, sprake is van een stijging van de relatieve 
kostprijs met gemiddeld 1,5% per jaar. Deze stijging van de relatieve kostprijs is, 
zoals uiteengezet in dat hoofdstuk, vooral toe te schrijven aan een stijging van de 
reële lonen, mede als gevolg van de zogenoemde incidentele loonontwikkeling. Deze 
laatste hangt onder meer samen met een toenemend opleidingsniveau en vergrijzing 
van het personeel en met vormen van ranginfl atie. Anders dan in de marktsector 
pleegt deze loonontwikkeling niet te worden gecompenseerd door een sterke toe-
name van de arbeidsproductiviteit. In het algemeen dient er daarom rekening mee te 
worden gehouden dat bij een toekenning van aanvullende posten voor loonstijgingen 
niet louter kan worden uitgegaan van de contractuele loonontwikkeling, die zowel 
in de marktsector als in de publieke sector slechts een deel lijkt te verklaren van de 
feitelijke ontwikkeling van de salarislasten (zie hoofdstuk 2). In een aantal sectoren 
is mogelijk sprake van een kwaliteitsverbetering, die door meetproblemen niet tot 
uitdrukking komt in het productievolume (handen aan het bed, kleinere schoolklas-
sen). Dit meetprobleem kan een gedeeltelijke, maar zeker niet de gehele, verklaring 
vormen voor de achterblijvende productiviteitsontwikkeling.

Op deze plaats moet nogmaals worden benadrukt, dat de ramingsuitkomsten en de 
daaruit voortvloeiende kosteneffecten uitsluitend betrekking hebben op de ontwik-
keling van het gebruiksvolume. Overigens hebben (zie hoofdstuk 4) alleen de sp en 
GroenLinks het voornemen om de zorguitgaven te verhogen ten opzichte van het 
Budgettair kader voor de zorgsector. De PvdA zit hier op de nullijn, terwijl de overige 
partijen eerder denken aan bezuinigingen in verband met te realiseren effi ciencyverbe-
teringen. Grotere verschillen zijn aan te treffen met betrekking tot het meer of minder 
inkomensafhankelijk maken van de zorgpremies, maar dat is een onderwerp dat niet 
aansluit bij de thematiek van dit rapport. Terwijl de bevolking over de gezondheids-
zorg redelijk positief is gestemd (zie hoofdstuk 5), is er grote ontevredenheid over 
de kwaliteit van verzorgings- en verpleeghuizen. Dit zou naast andere signalen over 
tekortkomingen in de dienstverlening in deze sector aanleiding kunnen vormen voor 
maatregelen ter verbetering van de dienstverlening in deze sector.

De in de meerjarenramingen opgenomen kostenontwikkeling voor politie en jus-
titie is 132 miljoen euro hoger dan de in de basisraming verdisconteerde stijging. 
Voor politie en gevangeniswezen worden meer middelen uitgetrokken, voor de 
rechtspraak minder. De extra uitgaven voor het gevangeniswezen hebben overigens 
niet zozeer te maken met een vergroting van de sanctiecapaciteit, als wel met maat-
regelen ter vergroting van de brandveiligheid en een uitbreiding van de forensische 
zorg. In de hier gepresenteerde raming wordt uitgegaan van een ontwikkeling van 
de omvang van de politie die gelijke tred houdt met die van de criminaliteit. Omdat 
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de geraamde criminaliteit, wellicht mede door de recente verhogingen van de pak-
kans en strafkans (zie hoofdstuk 2), nog maar in geringe mate stijgt, neemt in deze 
raming bij ongewijzigd beleid de omvang van de politie ook nauwelijks verder toe. 
Een constante criminaliteit per hoofd van de bevolking zou ook een goed uitgangs-
punt zijn voor een beleidsarme raming van een onpartijdige instantie. De meeste 
politieke partijen (zie hoofdstuk 4) streven er overigens naar om de criminaliteit 
verder terug te brengen, vooral door het aantal agenten op straat te verhogen. De 
middelen daartoe moeten overwegend worden vrijgemaakt door de administratieve 
lasten van de politie te verlagen. Het cda wil voorts bezuinigen door meer gevange-
nen in een cel te plaatsen. Het imago van politie en justitie is vrij matig (zie hoofd-
stuk 5). Het is overigens de vraag of dit een kwestie is die met extra middelen kan 
worden opgelost.

Voor de acht onder ‘overig’ gerubriceerde voorzieningen komt de basisraming 
in totaal 498 miljoen euro hoger uit dan de meerjarenramingen. De belangrijkste 
verschillen hebben betrekking op de belastingdienst (+307 mln. euro), de uitvoe-
ringsorganisatie van de sociale zekerheid (+421 mln. euro) en het openbaar vervoer 
(–139 mln. euro).

Bij de belastingdienst is in 2005 een sterke intensivering van circa 200 miljoen 
euro opgetreden in samenhang met de uitvoering van het Bedrijfsplan Belasting-
dienst 2005-2009; toen al was voorzien dat het hier een tijdelijke kostenverhoging 
zou betreffen. Tegen die achtergrond zou het door het scp berekende bedrag met de 
betreffende 200 miljoen moeten worden verlaagd.

Bij de sociale zekerheid wordt in de departementale meerjarenramingen uitge-
gaan van een verbetering van de doelmatigheid bij de uitvoeringsorganisaties. De 
uitvoeringskosten per product zouden hier met in totaal 25% moeten afnemen. 
Overigens is hier ook in de periode 2000-2004 al een daling van de relatieve kost-
prijs opgetreden, vooral bij het Centrum voor Werk en Inkomen (cwi) en de Sociale 
Dienst, maar in mindere mate ook bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (uwv) en de Sociale Verzekeringsbank (svb). 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 betrek-
kelijk laag in verhouding tot de uitkeringskosten, zodat hier enige terughoudend-
heid geboden is. Het scp is echter niet in een positie om deze problematiek goed te 
kunnen beoordelen. Derhalve wil het geen conclusies verbinden aan de rekenuit-
komst dat 421 miljoen euro extra zou moeten worden uitgetrokken voor de uitvoe-
ringskosten in de sociale zekerheid.

Ook de uitkomsten voor cultuur en sport zijn minder relevant, omdat voor de meeste 
van deze overwegend gemeentelijke voorzieningen geen specifi eke meerjarenraming 
beschikbaar is. Bij gebrek aan meer nauwkeurige informatie is het meerjarenpad 
afgeleid uit het verloop van de specifi eke uitkering. Mede omdat het hier slechts een 
klein deel van de gemeentelijke uitgaven betreft, kunnen gemeenten hier volstrekt 
afwijkende keuzes maken. Deze redenering gaat niet op voor de publieke omroep, 
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waarvan de uitgaven op de begroting van het ministerie van ocw worden verant-
woord. De basisraming laat hier vrijwel gelijkblijvende kijk- en luistertijden zien, ter-
wijl de uitgaven volgens de meerjarenraming een lichte stijging vertonen. Op basis 
van de hier gevolgde systematiek zou hier een korting van 35 miljoen euro kunnen 
worden doorgevoerd.

De intensivering bij het openbaar vervoer is gericht op een kwaliteitsverbetering 
van de infrastructuur. Dergelijke verbeteringen kunnen het reizen per trein aantrek-
kelijker 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. Het scp acht de uit-
komst van de eigen berekening (een korting met 139 miljoen euro) derhalve minder 
relevant.

Het eindsaldo in de laatste kolom bedraagt 1057 miljoen euro. Na weglating van 
de beleidsmatig minder relevant geachte posten resteert een saldo van 689 miljoen 
euro. Het merendeel hiervan heeft betrekking op de te verwachten volumeontwikke-
ling in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 
Dit spoort op zich met het voornemen van de meeste politieke partijen om extra 
middelen in te zetten voor het onderwijs. De oormerking van deze middelen is echter 
sterk afwijkend.

De politieke partijen, uitgezonderd sp en GroenLinks, willen 1 à 2 miljard euro 
bezuinigen op het openbaar bestuur (zie hoofdstuk 4). De voorgenomen maatregelen 
lijken zich vooral te richten op de rijksoverheid. In hoeverre ook uitvoerende orga-
nisaties als de belastingdienst, rijkswaterstaat, de rechtspraak en het gevangenis-
wezen door deze maatregel zullen worden getroffen is vooralsnog onduidelijk. Het 
scp zou het, waar het uitvoerende diensten betreft die fi nale diensten aan burgers 
leveren, voor terughoudendheid willen pleiten. Taakstellende effi ciencykortingen 
kunnen in dergelijke gevallen, als zij niet zorgvuldig worden geïmplementeerd, 
leiden tot een onbedoelde daling van het volume van de dienstverlening (zie ook cpb 
2006b). Bovendien moet er op worden gewezen dat dit type bezuinigingen – zonder 
verdere aanpassing van de regelgeving – ook zullen doorwerken op het gemeentelijk 
niveau, waar een groot deel van de ambtenaren een uitvoerende taak heeft.
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Noten

1 Met de kortetermijnbijstelling 2005, die vooral invloed heeft op het aantal 0-3- en 
4-11-jarigen.

2 Een uitzondering vormen overigens de publieke omroepen, die deels worden gefi nan-
cierd door het ministerie van ocw.
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Torre, A.G.J. van der en F.P. van Tulder (2001). Een model voor de strafrechtelijke keten. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (scp-onderzoeksrapport 2001/15).

Vermeer, H.J. et al. (2005). Kwaliteit van Nederlandse kinderdagverblijven. Trends in kwaliteit in de 
jaren 1995-2005. Leiden/Amsterdam/Nijmegen: Nederlandse Consortium Kinderopvang 
Onderzoek.

vrom-inspectie (2005). Toezichtverslag van de sociale huursector 2004. Een beschrijving van de 
ontwikkelingen in de sociale huursector. Rotterdam: vrom-Inspectie.

vws (2003). Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (xvi) voor het jaar 2004. Tweede Kamer, vergaderjaar 2003/2004, 29200 xvi, nr. 2.

vws (2004). vws, stand van zaken geneesmiddelenconvenant. Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Kamerstuk dbo-cb-u- 2487017.

vws (2006a). ‘Brancherapport care’. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Geraadpleegd 7 november 2006 via http://www.brancherapporten.minvws.nl/.

vws (2006b). Het witte boek. Premietabellen vws-begroting 2007. Den Haag: ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (fez/bz, oktober 2006).

Woittiez, I. et al. (2005). Cijfermatige ontwikkelingen in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Ont-
wikkeling in de vraag. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (werkdocument 115).

Worldbank (2006). Policy Development and Reform Principles of Basic and Secondary Education in 
Finland Since 1968. Washington D.C.: Worldbank (paper series nr. 2).
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst 
van het lopende programma (2006-2007) is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0267-8

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten 
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x
In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social and Cultural Report 2002. The Quality of the Public Sector (Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2006
2006/1 Thuis op het platteland (2006). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een eigen huis... Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische 

problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving (2006). 

isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend wonen (2006). isbn 90-377-0250-3
2006/4 Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 (2006). isbn 90-377-0200-7
2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). isbn 90-377-0238-4
2006/6a Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). isbn 90-377-0269-4
2006/6b De balans opgemaakt. De slotbeschouwing van de sociale atlas van vrouwen uit etnische 

minderheden (2006). isbn 90-377-0251-1
2006/7 Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden (2006). isbn 90-377-0232-5
2006/8 Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven: gebruik, bereik en draagvlak (2006).

isbn 90-377-0270-8
2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). isbn 90-377-0273-2
2006/10 Rapportage sport 2006 (2006). isbn 90-377-0252-x
2006/11 Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het 

terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn (2006). isbn 90-377-0260-0
2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en levensloop.

isbn 90-377-0256-2
2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onderwijs (2006).

isbn 90-377-0208-2
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128 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht (2006). 
isbn 90-377-0255-4

2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2006). 
isbn 90-377-0257-0

2006/16 Report on the Elderly 2006 (2006). isbn 90-377-0271-6
2006/17 Publieke productie en persoonlijk profi jt (2006). isbn 90-377-0231-7
2006/18 Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht (2006). 

isbn 90-377-0231-7
2006/19 Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van de onderwijsprofessional 

(2006). isbn 90-377-0291-0
2006/20 Maten voor gemeenten 2006 (2006). isbn 90-377-0253-8
2006/22 Emancipatiemonitor 2006 (2006). isbn 90-377-0286-4
2006/23 Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie vergeleken (2006).

isbn 90-377-230-9

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). isbn 90-377-0262-7

Werkdocumenten 
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 (2006). 

isbn 90-377-0268-6
122 Gezond en wel met een beperking (2006). isbn 90-377-0254-6
123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven (2006). 

isbn 90-377-0276-7
125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op afroep en verblijf (2006).

isbn 90-377-0278-3
126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). isbn 90-377-0241-4
127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profi elen en 

zoekstrategieën (2006). isbn 90-377-0279-1
128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de 

christelijke traditie (2006). isbn 90-377-0259-7
129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandi-

capten (2006). isbn 90-377-0288-0
130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Nederlandse maatschappelijke organi-

saties en hun leden (2006). isbn 90-377-0264-3
131  Bezoek onze site (2006). isbn 90-377-0290-2
133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang (2007).

isbn 978-90-377-0297-2
134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende literatuurstudie (2006).

isbn 978-90-377-0299-6
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Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: aantallen en ontwikkelingen 

(2006). isbn 90-377-0249-x
  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). isbn 90-377-0272-4
  Tijd voor de basisschool. Factsheet ten behoeve van de invitational conference ‘Tijd voor 

school 2006’ op 31 mei 2006, Museon, Den Haag (2006). isbn 90-377-0277-5
  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. Summary (2006).

isbn 90-377-0292-9
  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). isbn 90-377-0283-x
  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken (2006).

isbn 90-377-0281-3
  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). isbn 90-377-0293-7
  Visit our site (2006). isbn 90-377-0296-1
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). isbn 978-90-377-0295-8
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