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395$ 1969 197Q 7347 197ni973 1974 397% 1976 f 377 39948 1934 
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P- 

Consumpfigvs bestôc.%~kysra 5,s 7,O 7,2 2>2 3,9 3,2 2,9 &,$ J,%% 3,7 32  2,2 

Paitiicuiiwea secrei' G,% 7,7 7,6 3,3 3,6 4,ï 3,2 3,9 2,7 4 , Q 3 " ,  5,O 

Ov~rheid - lonen en ml~ricsen 2,1 4 3  3,f 3'4 3,7 1,4 7 %  2,s 33 T1,3 1 5  7,s 
- neito rm"te;ieel 2,s 3,s ï3,9 2,6 -0,2 -3,% 2,8 2.1.9 ?,O ss? 8<9 

Bru$o-fnvesterhgen in vaste a&i\re i T,$ 2,1 70, I d,$ 3,s 5,s -3,ô 4 2  -%,g f 1 2  3,6 2,2 

&@drijven 28,6 -?,"a 43,6 O,"? - 2  4 +l,& --11,4 -7'4 -3,0 %,O B Q 3,0 

bddoningsn 9,!j -3,1 1,9 9,s 14,4 2,4 -12,8 -6,8 1,9 15,2 2,s 2,s 

Overheid k5,0 3,8 3,2 Q,9 -g,? -8,2 -?,O 72,Q -2,8 -8.9 --2,0 - Q,% 

7aMe ni3?ia~m% B m t ~ X J i l ? g ~ f l  i m f ,  
voarmadvomioy Q",@ &,Op @,(r 2,? 03 5,O 2,$ - ! ,T  45 5,f 23 S,? 

Export f-oaeïfsren %.n dicnmr.s2 42,2 15,3 42,8 l ? , ?  ?Ct,? 13,3 3,$ -3,Y 9 ,  -?,a S,@ %,s 

TotasB bestediflgen 4 9,2 9,fi 5,9 42 8,a -2,s 63 a,& 2,ô 32 

P r ~ c e n t u a l e  stijging of daling Eer3 spzichrxr- Bron: GeatraaB Ptaasburcau, Centraai 
van het vaoagii-aride jaar Esatwnzisch Plan 1978, Macao Ecorzoru7ischol 
2 Eneiwief primaire inkomens Veski;mirï.g 1979 

2.3, Inkamensvo~n.aing, fonsn @n prijzen 

In de  sociaal-eeksaaamische o~kwikkeling vau de &gefapen jaren stond 
de verdeEingsprabten3atiek in tweeerfei opzicht centraal, Enerzijds n8-f da 
spônning lm tussen het bfasfag van de cotfeetieve sector eu de particuiiere 
sector op  de ecenomis~ks g;osi, Anderzijds steeg het aandeel van het 
g.rHm8ire zrbeidsink~~"r3en in de  ~segsvoegde waarde w n  de pwticuiiers 
sEr=;tar aannierigiijk. Beide faset~en van de var-d@fingsprc~bfe~~~i i~k b~inviae&ere 
sfkaar wcderzijdoa. 

In ondersfiw-de tabef warde de vsrrnit-ig es"i ver&Iiog vran h" p6amire 
inkomen voor de  perkade 2 963-4 979, 

Tab& 2323. VerdeiHnq vaB do primaire inkomeragroei ps r  hoafd in badrijwe.; Qf-ru%s%ies in prse.snimj7 

gein, gem, g m ,  

4 A r b z i & p & u k i i v ~ ~  

2 RuilvoetwHnst 

S Voor ~é:~g$o@iillg tesc i i l kba~e ruirrme j? - 2) 

Be&g o p  dwe ruimte 

4 Losnzp~m per v;erlcr~erner 

5 Prijspci1 gszitxx,oi.rsurnpti3 

6 idem excd, indirecte: boiao;riray 

4 Reeei primair Haontnkcmcn (4-5) '  

8 Reiie! vrij bsschikbalar inkomen (modaai) 

9 Vcrschil tussen prijspeil binnc;n$tlnd.l,e afzet 
en gc:*3Enacc1nzti~~g~11e~ 

l0 To$aaI bi;cb~;t s811 I~)i~nko~tr;:? (7 - 9) 
W fArbsiQsinhorrrensq:i~l~ (i Q 3 )  

12 idem, excHusief delFslor'fen, apewbarc n x s -  
bsdrijvere ers ewp3oifar;o van woni~rgaia 
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De uphreriyste~e ~ i i t  aardg;i,s h32bben nn r s k i  oilbeiang?ijke maje bi.jgdra5et.i 
;r&r-1 de financieimg v2r.r de in het dgclspun decoali~kum rs&k tuegerionmrr 
colleeï.~ieve ~ritgi ivert Sit-rds hca hegiu vkn du j.rren xwe;-rciig rij;> de 
irakor-rrenssve~dracr~~~cs-~~ in senrenhang rukct de  vsririiechtcr ende e c ~ n o t n k c h e  
si$trarie, sjesk gestcGcrr. Zo$is iGr aabd 2.4 Mi jL i  xijn in dezelfde periode de 
imardgasb&en suhstdnsieel iaegenon7er-1, Dorx deze ax4t.a baserm kora do 
sx3jgir:g v8n de bc faskg  c n  premiedrui, b;lepl*rki: bii jven* 

Door d s  vdinrrir'q van h l  aar lgas rs do Ns&xland.;e ~ c o m r n i s  Ze11 ~ J I ? z E ~ E ~  
van de en~tgietlaarrrioa-iij~g winder adhankelijk got.kmden van h s t  buEr~nl:md, 
Wet ga9 heeg?, daar de expor i  83 de mogelijk ge~darde i l  beperking van de 
import van energie, graja bef&enis voos- de Iopende rekening van dc 
bi~taiingst.aadans, Primair komt  dit to t  uilic*ig in het expart@Ifecl: m hct 
ir??por"c-e;ub~%it~%i~-e-r"fe8;t, legengesleid e'za1-i deze d i r e ~ t ~  POCI~~CVG cfkcaen 
van hei: aardgas ap de be.ealirrgsba4am werk"; indirecr, 17e1 bested i r rg~cf fec~,  
D e  vergso'liug ?c;;lgr de bastedingen i ek i l  tat een grafere invaer. Mierdoar 
~ b b m  de directf; gevoigen vcmr de lopende rekening gedeeitelijk wag,  
Indien de m r d g ~ s c x p o r f  cwrdtgk3ewmrdeerd volgens de ikeitelijk onrvangerj 
gxij;oen sn en h ~ t  bfnirenirrnd afgczcttl;: aardgas volgens hs-z. prij~p~XI 
een s n u g i e - q ~ i v a l e n t e  hoeveelheid oHk, ban  bedragen de directa effecten 
van h& risrdgd*; op de lopende rcknirag thans  circa 4 8 rmljaïd g ~ l d c r ' ~  per 
j m r ,  Dc. ffc.gee-ngeste9d vm4xx1dc) i t x ~ i r e ~ ^ l e  effecten ~ U Z ~ E I C ~ ~  na3r Teer taJwe 
schauirag up ca- 253 van de directe efSt;cici.n worden ge:<ie:Id, Per s f d a  k e f $  
hel: arradgss dsrhaivs een ni2naieniijk:: rnviaed op de i~isperïdc rekeriing van  de 
E~eialiilgs:>;mió.iris, hergeen i n  de gmiode % 2-72 1st en met  '1 978 tot ~61idter~kkk~:g 
kwam in een teialief gra01 o t ~ r ~ c h 8 1 ,  Tec?~inde de daarijie op LBC!? d&f h ~ i e n  









tl$ir:nertlan;Jsr: Iiquiclitei"iscrea;lie of vernietiging i- 1 
wsarvan door: Rijk 

lagere overheid 

private sector 













niet dooi zaf mogen e,vxden wrstoard en dat de financiwing voor e m  Z ~ E I .  

beiaargrijk daei zal moeten worden gavonxbn in ecn beperking van da 
ir.jkomensaar-asp~"ak~~?. Zogk bi& de tot3!3cki%$ageu Q@ de  begrotjagef-a etder~ 
br.cctweueir8 za l  daarnaast aan de heastructtsrering van bedreigde sectoren en 
aan de regionale probiemen va0 de Neded2ndse economie veei azikgdacht 
worden gegeven. 

De regering rrcht het niet tn~gelijk, noch wenselijk het hiervosr uO$ee~-a- 
gezette ;.middelfange-ioermijnbeieid in aIle onderdelen reeds nu voor meerdere 
jaren vooruit in concrete besiissie?gen vast te leggen. Hel. meerjarig karakter 
van de sverheidsuitgaven dwingt uiteraard tat coglcretiscring van de voorge- 
';te!& ombuigingen aver ineerdere jaren, De onzekerheden over het 
ver!aop van de wereldhandel en over het verlaop van de Nedeihexkie 
expoft zijn echter graaf. Z s u  de beoogde inkomensmatiging niet(geheei) 
dagen dan zaf, mede gezien de sterke afhankelijkheid van de ovcrheids- 
uitgaven wan de !aonantt~%~ikkeIkng, de d~elstetiing van 4x8 stabiliseren van de 
coIEectEeve facten in gevaar komen dan we! aan verdere ombuigingen niet 
kunnen worden anakamen, Ook zokidesm dan nieuwe inflatoire irnpu8ser-a de 
eoplcurrentiepositie weer aantasten. Deze onzekerheden zijn za graat dat het 
vactieggen van het beteid in alte anderdeten voor volgende j~ren, dan wel 
het inbouwen van de veronderstel/ing da t  het voor 7979 b~paafde bdeid i ra  
hosfdapaak ongeclsijzigd kan worden gecontinueerd misleidend zau zijn, Het 
karakter van de middellange-Cermijnraming~n laat in feite aen zeer preeias 
gekwantificeerd middeliange-tert^$nijnbeIeid uiex toe, / n  het ficht van de 
voortscf-arijden$e ontwikkeling en inzichten zat e uitgezette koers dan ook 
van +ar tot jaar in beleid warden ertaald, Hen in paragraaf 3,3 wecrgegevcrr 
beleid voor f 979 is, gezien de dn er;%& '84 apgenotnen prognoses vaexin de 
middellange termijn en de ge~chetrste aicht'f~1g en i.aosfdfijnen van het bekid, 
echter in eik geval noodmakelijk. 



Eti@j!as 4p U ~ A  Bu!y$adaq ap$asssca$caBeu 6 ~ 6  g, ~ o s n  s p  w o  .uapB!$qaaisE 
. -c8~rllayqn a1~!30e; W ~ A  u9 ~ ~ 8 t ~ e 3 ~ 3 y ~ a r n  UBR ! e ~ . i 8 ~ u a w o y u ~  85I9 U ~ A  Bu!&taaew 

ajeqprexrnuowe IeelDss uae d s  $qaya%a s{ 6 ~ 6  t 1QOA p!%{aqstaaikfaquUf $a$-il 
.JawaéxyliaM sppow ap  uen UBWQYU! ~eeqyikg3aeq !!JA jaaar 

Jay uan (*$$'O $08 uanf!jq uey ~yjadaq sa~wkaa~dsma~uauy~am uepl Bu!Br!$s ap 
I!!MM~ C ueit pneaqba lay do pjeasoi!qeisa% ssepioia~, Baauebau noepjs!y 

uwuny - ua@ipaq ug tuosuaq uen uawnsl u! - csscaa~sBy;lann U E A  u a $ ~ e f ~ . w a l d  
e g  .mnJasal.mno epznrm8taB uepepan lay u; uen Bu!8auueq rasp apewqe 

% a ~ a B a ~ ~ e e ~ u  8pus~r ig~~~aanua .~s~f  a~agnan lio ua p!ayjayaz q e p x  ap uen 
seags ep tal ~a~fa~s~~lisns6~~Bgnc;gwo e p  uen {yiamiosp s p  mop tyeew3B 

y$pBom ap.rsJt& *gg~ i tem Bu!y[!taBaan ui $ 6 ~ 6  1 u? Bu![epqn~patwadd o a ~  
*w.iaeqe 

lundgua3osd 2 &'Q $au$ ua~app!tuBu!~sr~ag-~a~u ep enen yndp 8p u3 tast~p iez 
tut?d$ktasaaid &.'O iatu 6 & ~  1 u! ".fn4pa!wa~d ajepas ap tep ranaetaBaa $ee$s 
>(ual~aa~1e3e~s8u!~afisa~q ep tna yaAl&enaptd!y ap  fnq uaBerf8\$azeaso ap @&A &%3@a 

aeq ueb8 ua!zsBje) tunr=8$ua3o~d P" s a m B u o  lor ueyradaq 
q Bu!B[;~~yn~pBu!ase~aq ep %tdeBu!E!nq~~io apls$aeE~oo~ z,p 

uen Bu!aas!lesd ap law ussaiessl ' ~ E Z  uak~tbeldBu.~s~?laq uesa 6i_8!~apkt!w~ad% a a  
+uatkaaya@Bnie$ dsrapia row ~ J O ~ B Z S ~ U . ; ~ ~ H ~  

!{y 1 3 8 3  kaauuejef 
uee zay ueti n s p q  

Bueisws q!!leB,rap taaa uen ue/dsBu! 
u a p . i o ~  uawxu p~!p . . i  9'1 taers. Beipa 

6ou 6 ~ 6 ~  ut uepnoo syuepuasaa ' ( ~ . x * p  pqga ep3 pre[t!w -*x uawesap 
e r~ss~~r i s~essp !a~~ran~  ua ppqmyaz a l e p ~  ap  roofi tae 'pn~fl!ru gik spies 

lisd 6 ~ 6  1 u! tiaBu!Bl~aqmo ep uaBupaq u!z aBua u! Stm!$siBaqsy~~~ ap nooA 
w ~ e 6 ~ ~ u  anrs!%aelps dp uen GutB[hjs s;pure"ua6 yfp~menuee  ap  ueda Bupped 

-aq dybhtuagcaee uaa uauaya$aq uaj[azs~oofisBu!E!nqwet epEjpauaq uawq 
aroays[p2 ap ueA klaiasg!qe8\s y%itaksoann paplam l ay  d s  600 feq aew ea  

.s! y!!laBa~ ue$séisyr;p!aq-ia a p x  dp U G A  Eu!Betra~ a 6 p  'JE@ 

p u ~ @ p ~  q 2'2 ioa ~ e e f  $!p %C'A uelPi uanf!dpaq u! m.ueuylas"$f.  ad Bu@[pss 
-wosusq  ap tdm Bufn4apuswlian ue uexsej a&a!%zel(oa ep  taen 6ui~asip!qeas u! 

ptaacursy Giioyynnpijn fot %6uiuttedsut %odB $aw lep uqz  18el 6 ~ 6  1 q ~ ! L U O U Q ~ T ; B  
ap P G A  ppeq 3ak-f 'tdsp!ai Bu!ts~Bns~a~$ynpoiCf $z-p isl a;i!s~da!aua~in3uo3 ap 

UCPI @u?iataq~an ua *6zi!~88\8qnr;9~z;l@8~~pt6a1 *rn'M.p 'Bu!~c%qq!miuouaasoy ap  UEA 

Buyaeqaq S J L ~ ~ J S  uey ipqq BuauayansBu!~a$se~u! Tam ap e!p uesbaetnisn!p 
-sBuyazsanu! ap JseeM -qnqsSqn uapaom ualaoau yf.leBoku lea;agtz u q j m  uapey 

-)qf~la80tutamge eE{zamtlee ap Jeeau 'uô~ys~zá!nJoon$i3zj8, ep p m w q n  iyachq 
dnn~2unfuoa epekia!aeu tra a l e u o ~ ~ e u l á ~ u ~  eyyemz ea  rjy3eiqaB uapnom 

pueac ia$ syeal$s$y3al ïa!u mlyaa uey %!IE yf~~ftymposra pe@;leddr;-ay4ynpo~a;fd 
aay u & 1 ~  Ejufplaiq~~n $je Eju~$~-~;~eq~apadla 8pueero3aq ~3p ueh ue8txf~p6niat pay 

pmsz  ioos\aeem 6 ~ ~ $ 3 a ~ ~ a ~ [ ~ ~ p t 3 q  ap u! p!aqu~BafaBy$a~~t ap U&A Bt f iqa~B~a~ 
.tnan[f~peq u! pfayuaBataBy~am aap tdeA Bu!~sa~uee 

asqxmA 8\01 uap!a{ ufowist a.1a8uet sla! do aweu aam 8u!f3uqnan5u!$se~aq 
Bcn!.myxmq f!q gez BulxonBaq ap  ui u a p c s u ~  uep g g ~ b  u! 

Ao$Da% ana!$mjp3 ap ui p~ayuai3e~aBy,i8rn ap  uen Bu!tc~i%sien maplept .taaBqr; 
$ a p  yoo uep uapayBipue$swo a8prntf ap ui ynjpuagsey anar$xqoD $p uen Eu!B 

-rrynan foq uey p p p q  ~ y s ! ~ a B  fa8sjayciuawepnajt da y[!tayiam u q  "s !  6ue6 ap 
uee pr13 owinra8 i e  qarst. $@p sa=roid uaa 'ua$se$ekee iaplan uan!!rpaq uen a~$!%od 

-agiaatfnauaa ajeuopeunelu! ep  ua rs~~!rauds$u~uaapadl@a ap lez .taa~scty$p!aq 
-m ep ssen 6w!B!&$s $91 uoppq 8u!~e~z~as tuaasef  csy[!leBtap uaa fez ~egoe~ydooy 
ap uen Bu:n~yps_rey .uaBu!l.csetaq ap uen Bu!áSoynan sapuoz yf!laBow piu  

( u e ~ a y u .  aaeuopx.i iay tiert ?&g iaeaeBkts) giaqneA.c6s epzol ap iscm ánoya$sBuoi 
-qaueu!g a6sy maz epwr?eitaB sueyt flq t i p  s! m y a ~  .uaBuertaBdo uaprona 

uey poqueer;pyaq;ie iay tken !aal6 ap tie so~aasuanf!jpaq ep u! pfayuc38ate6y~am 
ap  UEA dos j6n~al  ep "iamaa; a n a g a q p ~ f  -!was) ap u! p!ayusBeje@y~em ap  u m  
f"jlaip!anqt!rr apu~e6rapiass ESou uaa map  an.mwcxg u! si 8 e e ~  ayf8~8uegeq ue3 

'ua]a@a$aerisw aya!$pacd% ua$$ztiaa8 6 ~ 6  n o n  a"~eta4 
pp-pana ep !!q ue%tesidsp:aqse lawee lay u m  pan6 ap jaw uawes p8ueq 





009 b- L &Cr C@ 

o IS e- BOE I- ELC P- 

5 u e ~ a 5 4 a ~  u ~ u ~ y p f $ ~ q  ap gasu 6sjiahaa Gp~adfP ua peaFJ uaa la! aanonqq 
qay lez ua uapuam 81 p saauanbasero3 a23p aoy doja y+?. kpet?.taq 6'~u!jaBal 

,$roya$sEjtf!ra^~oneu~$ epuapu!noq araqleelaol J-q u m  sua~Ej ap  dtïr I E  q3!z 
iey U E A  Bq~sdGmn ,*3yia$s t$ag 3 0 3  $9 u&jdBu!bse{aq ~ a t j  f :)  Enj1ôqqnplatx 
ua@ jol $9 utla~l~%~!nsy!!i ap U! d,*38dEu! 8 p u o g p p e  as.!cq us%a $o$ j9 adoou $EP 

ua Bui~s~@aqes\y!i~ ap  d0 PMI~J usa pus2 u z ; ~  aaru Gepaq eraxe uaa jaq ~Euaiq 
ere!pumag -loop puaalojuaa$!n a$ uodaolf3sBu!y[awaq asdmp man ja q x m ~  
suawoyu! alge,! ap  uera 8u!$ayy!mCni9,luo @Q wanemanrsq s&$s~a~s Jeaz qaay pg^? 
*~taEu!iaya!n epqaos ep  u ~ h  ua U Q O ~ W I R U ! ~ ~ ~  i$fY(!la~jom w y  I S ~ A  *uass!,rejes 

-uaieua$qkue ap  U E ~  ~a&3~!8~3t@ati ZJJXQ s~C0n6uepq 303 ~ p y q  uawsiuepetu 
-s6u!raxapu? ua -pui%$ apuapga6 sur;qa ap ueh Gu~ssecfeo~ .urr4;ljs8u!iaBar 

Sey u! f í~dpeqs~8p{!y~s  ua -nsinsq aay u i  ue6qsaoz 'apuee$ssq Buei spaad 
' u rn  @~u!y~a&vsn 8p a: g ~ f a  1 ppaq la"-f,soaa age~!fdwon anapurï.szf!q ua3 

.ieel 
1 3 k j  U@?% f%3J af2 A 0 0 A  U8!2UBE U3.p 8% 6 ~ l l L j 3 ~ ~ 1 8 A  8%) S/B ff0281 8fXaCE!fW186 







FIguegr 4,1, Aiaan vnan @ati@cTrav@ uitg-ven in h e t  wette fialisr*ïnd@ 
inkoi-d,an (o%ark%prijzsn) 
B r m :  OnEa$xO+p NATI ONAL ACCOUtdTS 







- --p 

9'6 k'9 C% 4'9 Z'Z 8'E &'?r; t ' t  p a o $  









~.!88uayaoq~~ ayl!d@uen~u,uo anple uadaqnsea "ay naansA 
 uwe^ 8 ~ 6  e f o u u a u a d j ! ~ ~  ap $:sr. u@Bui t9xe~uar~fau  ap ue~a jeqoa jay u! 

alimvi sa%segua3sádsBu!B!~ 8jeau~wsu $Boy 8p uanaBe3 'uadaotB auaBswaq 
eq[!gr8puszie sp uew uaBuaweluare!~aew ap u! Z ~ A ~ M I . C ~ A  q&r (laaaur)p!3u! 

y; $ p [ ~ p p ! t ~ a B  snld y;~) Bui:G[;)suosl esa (%O latla-! esp) @u!B!ojssf!rd apjpzep 
uePz taeeBa6%!n-t ua 086 1 joon ' B t d e g \ e ~ ~ s ~ % p ~ a ~ a ~  ayrssyipax *;je +q!!jaw&u 
si s~aj!!oua~epaam ap A ; l u a ~ s d ~ a o  akg3s!fdo za$nst ayr!lua!zuee uae, i a ~ y s s  

c;arelnw amap tlawnrsq i ue ~ $ 6  E ua~e;[ ms+q .Bu!ltalsf!sqk~[~sd ua - uaq 
ep jaap pwdona6 tiaparsm azlapaml s e ! $ ~ $ ~ w  syf!aBuefaq Isuesama er-tb sg 

+pxael;f$e~auo=raB uapmm 
napeki leef $01 JE@ W & &  'iy~8we6Cpa S ( B ~ Z  ' pgeq uaRacm $2 6 ~ 6  1 eu Jaq [ex 

e6saa~a iay mopq suawauaBCXrir pleacfraqfj~ iay u! 616 g. @u wjeo ap  Joon 20s o;! 

B m p q  easaeet "pie[$m 9'0 Gem uaace[sdán~Bydam eg3 uf3~ Bu!y:adaq 
ma$ uaspua) alepos ap u w  aBe~pc!q ertxa ep ua , p ~ e f j p ~  g f t  eufiq t a~n  

p p p q  ptaej/nnue&3 $yqraB ksy m s p  gwtah96 $pf-o& 'Bu!E~z[!~sx;aaq aiqsedcf 
-eBuee rstaeya. ep  law tyfg: G U ~ W L U ~ ~ S U ~ B I B R O  q i7yayaB atsaea aaq d s  uep 

$pns!rn ~ e B o q  !eonBua~rerGt;n Qaitsaneye~) alemi ai=> sep appj aajda a p  aotaej 
alepue kie3 w f y ~ e ~ a 8 ~  u e p i o ~  uautsrny nom Bha~nwasBu!B!nqmo ap uen 

puad8 dtg iuep $oo~B mpkioul ' 6 ~ 6  t, u! s u e u  $-w 'uadae8lon ap  u i r ~  !!a%i~B ap 
do %saga puaaepan ray s: Joopne!H vBuilolB~qsy[!a ep  trien ap!!zuarl;6uer\rua 
ap do geey Bunyyjalraq (apaw] ueBu!B!nqtuo ap enm p a p  uaa sl.~aon ~f!m~el  

' ~ a u g e y  a8a~asa gay uep\ ua@ta!B!nqwo ap4eas!lea~a8 l a p  Issu ree& 'afynettsz 
-Jan uaBu! lk i e~ua ie [~a~  ep u! spaw fam ap  uen Buil fnnuf  aJapesn 

uet y[!tameu tdaua*-felaq uaBtaaB!nqtuo apla$seBnoc%n sueyl aa ,eradl 

Jeku uapnoyeB si Bu!uaye~ staalsar t l f f e~m - Bu!$~dBaqo;~r!d ap do  uafit~!B 
-Enquo ep(eweA ynxsp4oay eB!ror% $ay u! a g  .Bpna6 $03 uepa~Bqn ap uen 

p026 dp UEA Bu!Brj~p%~ a ~ f : j t ~ a ! ~ e s ~ e  uea Jpay  $pa: s~$eaedosBu~B~nquro ea 
dapuad ap ueA Su!Betren uga ua uaBzlj~ayljnsp~eysoo~yra~ apuakuoy 
aqsyf!r ep xaen aasq u33 ap uen Bu!llsas[iq ac;$~&~o~Gto 
p $ n w  ~ Q J ~ M S B ~ M  ejous~eerjro u za! u 'aplaopaq 

s %tapmm syaanaslyaas yeixewejq 
-odd apuetaqncai E $ O U ~ J ~ B ~ A Q D A  BP q n  a p q  s~aplv ' u B ~ w o ~ ~ E  tsap11;9fi~ u07 

















ziroya$s8u!$a3dBeq elarnlagias e a a q p m m m  toy um yx3 

uaya;app!tarBu!iselaq-zaju ap ue+z !aai3 

h'Z , u s ~ a B e ~ ~ ~ e w B u ~ ~ s ~ ~ e q  - 
9' b- ($&QQ k )  sg3es~o3a!$qgq - 

6% a!%se&a.~d rsBp~upue~$ - 
e!isl$ntksqnipBu!as~iaq sprnirmnrrS 

,uaBts!boaapy ap UEA po& eB!kewpueig ap.muodai$ 

,$sB~anqdaBu!~sealeq a8g~wpuei1 Buaifal'c;[!g 

a$mtndsBq~$os$a8 

.saiarrpnw 
emklacno~ne ua suaSopua uasswx aao - exsereBuea y!!yap;ale 

da  pnrsaseqs8  ss^ sypm '~szdo e uep uamh Jeeu ~ayfoaag!np uawq 

~ a x d o  amneau ap u /  ap ue uespuog aslamp ep uee uelqtrerpfe 
sp ui m uesaeSt!n ap u: c;ao$a$nw afuedtqa~ ap mi 

ui sa~3em.u spuenaian aila ueegtlou~ 3 q . 3  eopa ~ppq ,tapue ue t s q  

p u ]  e!a334~sr~a!aef4uo %rp spoo n u  apmm aotla;H 

do@u!isegaq ap uedl ymlS sB?iewpuem~ ep ~pdowst, 
q da Bqsaq sje tsa$q3Eapga3 
!y (exua~eyaa) ap u f ~ n  !e0fB 
q$" .uayyolaeq Eu!us-agenaq 

-aawinJ ap ui ''$-J'J ep u a  ulscpuog ssiaap e54 uee u@woqaap ayfatw iksapp~eg3 











já,9 miljard 
4,4 miljard 
2,0 miljard 
0,2 mifj8rd 
0,2 miljard 

Op he% terrejn w n  de valksh~isvesdking wordt O ~ ~ E I Z O C ~ ~  af he? rnqp l i j k  en 
ve ran r~~ood  is d@ gemaente meer verant$&osrdelijkheid te latsn dragen vagr 
ander meer de fi~ansi5Ic aspecteg? van de woning batsw. Een tuakeraning 
van meer bevoegdheden aan de dagere overheden op het terrein van de 
vo!kshujsvesting en op at van de ~tad~kternie~wing zat een versterking 
kunnen bstekenen van de bestuurrijke en de sigan%saf-orische doetmatigheid 
van het usfkshulsvesiingbeteid ook met betrekking tat de toch~icche en 
f inenci&e beoordeling van bou.lp.$pfannen en w~ningverbctering~ 

In de begruling voor het dienstjaar 'l979 en de meerjarenramingarr zijn 
budgsttaire vsorzieningsa getroffen die Bocfmief de otsgecubsidioes de 
sector voor 1979 een awonlngbsuwprogran"~ni~ var% in totaat 4 07 868 
wsnisagen en waan een he de^ mogeiijk maken, $fiJoniayglxef~~ef~e-snderzo~k 
h ~ e f t  aangetoond, dat vaar een evenivicl.~tig ~ ~ o n i n g b o u ~ ~ d p ~ o g r s ~ $ ~ r ~ + i a ~  dat 
aanstuit aan de hehoeffe, een groeiend aanfaf eigen >s+ianingen dient te 
worden gepr%igrammeei.$. bn het wai..~Snghauv~prc"gramm~ % 979 komt de 
verschuiving van de hlsursector f28 500 woningcn) naar de seclar eigei-r 
waniragen 874 300 woningen] tst raitdiuk"rtaa;g, 

DE vosrgensrnen bezuinigingen bij Vali-lst>uisvcsting en Wctimteiijka 
Ordening worden vosrnameiijk tot s%nd gebracht daoidat voor een gedeelte 
van het programma eigen woningen in de beschueta siem niet langer rijk$- 
Beningen behoeven te vvorden varstrekt, omdat deze woningcn iech"i'trwks 
OP de kapitaaimarkt warden gefinancierd. f n verband hiermede is een gelijk- 
tijdige verlsging van het aantaf p~emieka~p%%~~ningen aagngebrach~, ten eia-rds 
de druk sp d s  kapitaaimarkf. niet te vergrottsn> 

Hst vaar "1979 voor wonirig~<etlenin$gn vasrgestefde maximum vaas aan 
te  gane verplichtingen vasr in aanbauw te nemen woalingwet(f.iuur]wo- 
nlngen, eigen i~.donir%gen in de beschutte sfeer en ve~bstering van bestaandg 
kvaningwetwoningen bekmgat 2795 miIjoen, termijl C.IB behadte aan f imnc ic -  
ringsmiddeten is geraamd ~p 3558 rnifjoen. 

Onder de harnogene uilgavengroep huursubsidies is vaar ir.idividusI~ 
hugrsubsidies sn gewenning&;bijbrag~n VQOY i 979 rand 840 rniljacsn geraanx+, 
rond 606 miljoen vaar bijdragen eigen woflingen en ruim 1 700 mitjoen vaar 
a&$ec9subsidies, 
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Dit faaxsrs bedrag is bu\wn:iior*i nog vcro~ brengsmen uil  twafdi,2 ~84.1 i ~ ' c ~ t ~ u o l n i n ~ m  
ongevaer 100 miljoen upwaaris fscsnvlcxd rniji?k&~veige~irag eoî de @crrdgnsEsafei? wr~r&;r.i 

doosdag: ma? ingaf lg van 29/53 8th op- gerekend. 





In het belastingjaar 'i 97911 980 worden ingevolge de wet van 24 december 
'i 970 (Stb. 608) tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en 
provinciale belastingen de grondbelasting en de personele belasting nergens 
meer geheven. De genoemde wet beoogt aan de gemeenten een belasting- 
capaciteit te geven van een zodanige omvang, dat deze praktische betekenis 
heeft voor het door de gemeente te voeren financiële beleid. De gemeenten 
hebben de bevoegdheid gekregen de nieuwe onroerend-goedbelastingen te 
heffen, waartegenover echter enige oude gemeentelijke besastingen zijn 
vervallen, waaronder de straatbelasting, alsmede de grondbelasting en de 
personele belasting. 

Al geruime tijd werd van beide laatstgenoemde rijksbelastingen de 
hoofdsom aan de gemeenten uitgekeerd. Tevens hieven de gemeente 
evenals de provincies opcenten op de hoofdsom van deze belastingen. 
Aangezien hierin voor de provincies een belangrijke bron van eigen in komsten 
was gelegen, dwong het verdwijnen van de grondbelasting en de personele 

ook tot een herziening van het provincialle belastinggebied. 
Voor de totale herziening van het gemeentelijke en provinciale belasting- 

gebied ingevolge de eerdergenoemde wet van 24 december i 978 werd een 
overgangstijd van ongeveer tien jaren voorzien. Het jaar 'i 979, met ingang 
waarvan de heffing van de grondbelasting en de personele belasting 
definitief tot het verleden zal behoren, moet als het einde van die termijn 
worden beschouwd. 

De onroerend-gsedbelastinlgen werden voor het eerst over 1973 geheven. 
979 zullen alle gemeenten, op één na, van de bevoegdheid tot heffing 
deze belastingen gebrui k maken. 

Uit tabel 7.1 blijkt, dat met name in e jaren 'P 975 en 'i 976 de grote 
doorbraak naar de heffing van de onroeren -goed belastingen heeft 
plaatsgevonden. 

Jaar Aantal gemeenten Aantal inwoners, Opbrengst per 
dat 0.g.b. heft als percentage belastingjaar' 

Nederl. bevolking 

449 

678 

766 

alle, op één na 

1 Vanaf 1977 ramingen, 

Be financiën van de gemeenten en de provincies 
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Naast de uitkeringen uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds hebben 
de overige publiekrechtelijke lichamen andere inkomsten, waarvan de 
specifieke uitkeringen kwantitatief de belangrijkste zijn. 
gelden die op de rijksbegroting worden uitgetrokken en 
publiekrechtelijke lichamen worden verstrekt ter (gedeeltelijke) financiering 
van bepaalde activiteiten. 

Exclusief de woningwetleningen geeft het totaal aan specifieke uitkeringen 
e volgende groei te zien: 

en exclusief woningwetleningen 

Totaal bedrag 

Groei in % 

Waarvan uitkeringen betreffende 
het onderdeel sociale voorzie- 
ningen en gezondheidszorg 3910 5532 8850 9158 9784 10429 

Groei in % 4 1 60 3 7 7 

e groei in 1977 is in belangrijke mate beivv oor de invoering van de 
Igemene Arbeidson escki ktheidswet (AAW gevolge waarvan een 

zekere substitutie heeft plaatsgevonden van bijstandsuitkeringen door 
AAW-uitkeringen. Ook in 1978 doet dit eftect zich nog gevoelen. 

Daarnaast is de groei van de specifieke uitkeringen na i 976 verminderd 
oor de ombuigingen welke in 1977 en 1978 in het kader van de 1 % 

operatie, en in "179 o estek '8% zijn aangebracht. 

.b. De specifieke uitkeringen wo! e ontwerp-begrotin 

Totaal Ontwerp-begroting 1 979 Totaal Ontwerp- begroting 1 978 

Aan gemeenten Aan pro- Aan gemeenten Aan pro- 
vincies en vincies en 

Voor Voor andere Voor Voor andere 
lopende inves- publiek- lopende inves- publiek- 

uitgaven teringen rechtelijke uitgaven . teringen rechtelijke 
lichamen lichamen 

Politie en civiele verdediging 
Verkeer en waterstaat 
Onderwijs 
Cultuur en recreatie 
Sociale voorzieningen en 
Volksgezondheid 
(W.O. werkgelegenheidsmaat- 
regelen) 
volkshuisvesting 
- woningexploitatie 
- overige 
Handel eii nijverheid 
Overige 

- - - - - - --p - - - 

21 336 18725 1 590 1 021 19940 17853 1 150 937 
Leningen woningwetbouw 3 604 3 604 - 3 323 - 3 323 - 

De financiën wan de gemeenten en de provincies 







gaven en ontvangsten 

Hoofdstuitken Uitgaven Ontvangsten 

Ontwerp- begroting 
1978 

bedrag i n  % bedrag in % bedrag bedrag 
van van 

totaal totaal 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Aanvullende posten 

Totaal 

Saldi 

De uitgaven-bedragen mijn tevens gegeven in percentages van het 
totaalbedrag. Daarbij wordt erop gewezen dat deze percentages enigszins 
worden beïnvloed door de nog niet aan de begrotingshoofdstukkeai 
toebedeelde bedragen van de aanvullende posten. De hiervoor aan het slot 
opgenomen bedragen betreffen voor een deel conjuncturele uitgaven. 

Uitgaven 

1 Relevante uitgaven 1 

2 Werkgelegenheidsprogramma's2 

l Voor een specificatie zie bijlage 3 - 8  
Voor een specificatie zie bijlage l -C 

rekening houdend met de daar vermelde 
voetnoot. 



Vermoedelijke Ontwerp- 
uitkomsten begroting 

1 978 '1 979 

Programma i 973 

Programma van september 1 974 

33 miljard-programma van november 1974 

Nota inzake de werkgelegenheid van februari 1975 

Nadere maatregelen van april 1975 

Beleidsprogramma 1976 

VUerkgelegenheidsprocgramma's '1 977 1 en I I  

Van de programma's van v66r '1978 mal 200 miljoen ten laste van '1980 en volgende jaren komen 

Aanvullend beleid i 978 

Totaal conjuncturele uitgaven (verschil tussen de totaalbeelden I en II van tabel 6.l.a.) 2 803 '1 221' 

1 Hiervan in ontwerp-begroting van: 
Financiën 3 miljoen 
Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening 17 miljoen 
Economische Zaken 252 miljoen 
Sociale Zaken ' 445 miljoen 

Totaal 71 7 miljoen 



Oorspronkelijke Herziene raming Vermoedelijke Raming 
raming 1978 1978l uitkomsten 1978 1979 

I Kostprijsverhogende belastingen 34 820 34 435 34 400 37 140 

Invoerrechten 

Omzetbelasting 

Bijzondere verbruiksbelasting personenauto's 

Accijns van lichte olie 

Accijns van minerale oliën, andere dan lichte olie 

Ta baksaccijns 

Alcoholaccijns 

Bieraccijns 

Wijnaccijns en accijns van mousserende dranken 

Suikeraccijns 

Accijns van alcoholvrije dranken 

Belastingen van rechtsverkeer 

Motorrijtuigenbelasting 

exclusief opcenten 
opcenten ten behoeve van het Rijkswegenfonds 

Grondbelasting (rijksopcenten) 

II Belastingen op inkomen, winst en vermogen 45 220 44 990 46 245 51 905 

I nltomstenbelasting 

Loon belasting 

Dividendbelasting 

Kansspelbelasting 

Vennootschapsbelasting 

Vermogensbelasting 

Successierechten 

Personele belasting (rijksopcenten) 

Belasting op vermogensaanwas 
p- - -  

III Totaal van I en II 80 040 79 425 80 645 89 045 

Aandeel van het Gemeentefonds 

Aandeel van het Provinciefonds 

Aandeel van het Rijkswegenfonds 

Aandeel van de Europese Gemeenschappen 

l. in  de invoerrechtens 
2. in de omzetbelasting 

Afdracht aan de Investeringsrekening 

Ten bate van de Rijksbegroting 

1 Conform de ramingen in de nota over de 
uitvoering van de rijksbegroting 1978 
(kamerstuk 1 5 062). 
2 13,68% van de opbrengst met uitzondering 
van die van de invoerrechten, de motor- 
rijtuigenbelasting, de grondbelasting en de 
personele belasting. 
0,924% van de onder 2 bedoelde 

opbrengst. 

- 

4 14,00% van de onder bedoelde 
opbrengst. 
5 0,928% van de onder bedoelde 
opbrengst. 
0,913% van de onder bedoelde 

opbrengst. 
7 l2,94% van de onder bedoelde 
opbrengst. 

O,885% van de onder bedoelde 
opbrengst. 
9 Geraamde opbrengst van de invoer- 
rechten, exclusief de rechten op E.G.K.S.- 
goederen. 
l0 13% van de opbrengst van de inkomsten- 
en de vennootschapsbelasting. 
l 1  21 % van de onder l 0  bedoelde opbrengst. 

Bijlage 2-A 



elastingdruk in d e  Baafste tien jaar 

Nationaal inkomen Totale belastingbaten' 

Netto tegen Bedrag in % van het netto nationale 
marktprijzen inkomen tegen marktprijzen2 

1 Het betreft hier belastingen die aan het 
desbetreffende jaar kunnen worden toe- 
gerekend, geheven door het Rijk en de 
overige publiekrechtelijke lichamen. De 
laatste belopen, met inbegrip van de 
heffingen van de publiekrechtelijke bedrijfs- 
organisaties, in 1979 ongeveer 2835 miljoen. 
De milieuheffingen zijn, anders dan bij dein de 
Macro Economische Verkenning opgenomen 

belastingdrukcijfers, niet in de belasting- 
baten opgenomen. Hierdoor kunnen niveau- 
verschillen optreden met de in de M.E.V. 
1979 voor de belastingdruk gepresenteerde 
cijfers. In de belastingdrukcijfers voor de 
jaren 1 971 -1 973 is de opbrengst vanwege 
de wiebeltax begrepen. Voor het overige 
wordt voor een technische toelichting op de 
gegevens verwezen naar de noot bij tabel 

C. Verdeling van ruk1 in de laatste t i e n  jaar 

8-3 blz. 94 van de miljoenennota 1 973. 
De cijfers tussen haakjes geven de 

belastingdruk weer, indien de belastingbaten 
in de sfeer van de vennootschapsbelasting 
die voortvloeien uit aardgaswinsten buiten 
beschouwing worden gelaten. 
3 De belastingdrultstijging in 1978 en 1979 
is 0,3 respectievelijk 0.9 procentpunt het 
gevolg van de afschaffing van de kinder- 
aftrek en van de vervroegde afschrijvings- 
en investeringsaftrekfaciliteiten. 

Belastingen op inkomen, winst en vermogen Kostprijsverhogende belastingen3 

Bedrag in % van het totaal Bedrag in % van het totaal 4 

- - - P - 

q De belastingen die aan het desbetreffende Inclusief de opbrengst vanwege de De cijfers tussen haaltjes geven de 
jaar kunnen worden toegerekend, geheven successierechten. verdeling van de belastingdruk weer, indien 
door het Rijk en de lagere overheid. De Exclusief de heffingen van de publiek- de belastingbaten in de sfeer van de 
cijfers voor de jaren 1971-1 973 zijn rechtelijke bedrijfsorganisaties en de vennootschapsbelasting die voortvloeien uit 
inclusief de opbrengsten uit hoofde van de milieuheffingen. aardgaswinsten buiten beschouwing worden 
wiebeltax. gelaten. 

Bijlage 2-B/2-C 



1 Ontwerp- Herziene Ontwerp- 
begroting raming begroting 

1 978 1978 1979 

Terugontvangen verpleegkosten uit het A.W.B.Z.-fonds 

Gerechtelijke boeten 

Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 

Verrichten van werkzaamheden voor derden door het Computer Centrum Limburg 
en het Rijkscomputercentrum 

Schoolgelden 

Renteloze studievoorschotten en promessen 

Rente van staatsbedrijven 

Winstuitkering van de Nederlandsche Bank 

Ontvangsten van de Dienst der Domeinen 

Opbrengst Staatsloterij 

Exportkredietverzekering 

Verkoop ter beurze van staatsschuld 

Vergoeding wegens inningskosten EG-douanerechten 

Vergoeding voor werkzaamheden van de belastingdienst 

Overige ontvangsten van de belastingdienst 

Loodsgelden en dergelijke 

Ontvangsten kantinedienst (Defensie) 

Ontvangsten kleding, huisvesting en voeding (idem) 

Rente woningwetleningen 

Aflossingen van woningwetleningen 

Ontvangsten Rijksgebouwendienst 

Ontvangsten kadaster en openbare registers 

Fonds Voorheffing Pensioenvoorziening 

Retributies voor kentekenbewijzen (deel ll l )  

Ontvangsten luchtverkeersbeveiliging 

Doorgeleverde materialen van de Rijkswaterstaat 

Heffing lozen afvalstoffen in rijkswateren 

Zuiderzeewerken 

Uitkeringen van de P.T.T. 

Selectieve investeringsregeling 

Opbrengst vergunningen mijnwetgeving 

Bijdrage van het Landbouw-Egalisatiefonds A 

Landinrichtingsdienst 

Vergoedingen uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds 

Omroepbijdragen en ontvangsten radio- en televisiereclame 

Terugontvangen subsidies maatschappelijke ontwikkeling 

Heffingen krachtens de Wet Luchtverontreiniging 

Vleeskeuringswet - Keuringsgelden 

Overige ontvangsten 

9 6 

138 

129 

7 6 

6 9 

5 7 

51 2 

41 O 

141 

110 

43 

1 o0 

145 

279 

89 

129 

7 O 

155 

2 520 

233 

196 

l28 

8 5 

5 O 

130 

1 49 

134 

1 582 

memorie 

94 

57 

75 

496 

588 

56 

5 9 

43 

1 083 

Totaal exclusief aardgasopbrengsten 

Aardgasopbrengsten 

Totaal van de relevante niet-belastingontvangsten 

Thans opgenomen in de raming van de 
aardgasopbrengsten. 

Bijlage 2-D 



Aflossing voorschotten Ned. Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden, 
Ned. Financieringsmaatschappii voor Ontwikkelingslanden 

Aflevering van munt 

Aflossing van EG.-kredieten 

Terugontvangsten van steun individuele bedrijven 

Aflossing voorschot Invaliditeits- en Ouderdomsfonds 

Totaal van de niet relevante niet-belastingontvangsten 1 201 1175 888 
- - - 

Totaal van de relevante en de niet relevante niet-belastingontvangsten 18 027 i 8 574 i 8 891 

Bijlage 2- 



an$e uitgaven, ingedeeld naar Oseggrotingskoofdstukken en homogene groepen 

1979 1980 1981 i 982 1 983 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zalten 

Buitenlandse Zaken 

1. Buitenlandse Dienst 

2. Diversen 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

1. Materiële uitgaven lager onderwijs 

2. Annuïteiten A.B.P. en N.S.-pensioenfonds 

3. Bijdrage aan de gemeentepolitie 

4. Toeslagen op pensioenen; garantiewetten Indonesië 

5. Overige uitgaven 

Onderwijs en Wetenschappen 

Algemeen 

Kleuteronderwijs 

Lager onderwijs 

Buitengewoon onderwijs 

Algemeen voortgezet onderwijs; lager en middelbaar 
beroepsonderwijs; onderwijs voor volwassenen 

Onderwijs en vorming werkende jongeren 

Opleiding docenten; her- en bijscholing 

Bouwzaken onderwijs 

Hoger beroepsonderwijs 

Universiteiten en hogescholen 

Academische ziekenhuizen 

Investeringen wetenschappelijk onderwijs 

FP;jksstudietoelagen 

/X A Nationale Schu/d 

1. Rente 

2. Aflossingen 

lx B Financiën 

X Defensie 

Bijlage 3-64 



I Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

1. Woningwetleningen 

2. Huursubsidies 

3. Stadsvernieuwing 

4. Infrastructuur 

5. Rijksgebouwendienst 

6. Overige uitgaven 

l Verkeer en Waterstaat 

1. waterstaat 

2. Wegen en infrastructuur openbaar vervoer 

3. Bijdragen verliezen openbaar vervoer 

4. Overige diensten 

5. Personeel 

6. P.T.T. 

11 Economische Zaken 

1. Industrie en economische politiek 

2. Prijzen, ordening en regionale economische politiek 

3. Handel, ambacht en diensten 

4. Energievoorziening 

5. Overige uitgaven 

XIV Landbouw en Visserij 

1. Landbouwonderwijs 

2. Onderzoek en voorlichting 

3. Structuurmaatregelen 

4. Overige uitgaven 

5. Landbouw-Egalisatietfonds A 

XV Sociale Zaken 

1.  Sociale verzekeringen 

2. Complementaire sociale voorzieningen 

3. Overige uitgaven 

4. Personeel 

W/ Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

1. Ministerie (en diversen) 

2. Culturele zaken 

3. Natuurbehoud en recreatie 

4. Radio, televisie en pers 

5. Maatschappelijke ontwikkeling 

6. Bijstand 

7. Verzetsdeelnemers en vervolgden 

8. Personeel 

XVII Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Civiele Verdediging 

Ontiwikkelingssamen werking 



itgavew (vervolg) 

Weteenschapsbeoe fening 

i .  Onderwijs en Wetenschappen 

2. Verkeer en Waterstaat 

3. Economische Zaken 

4. Landbouw en Visserij 

5. Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

6. Overige departementen 

a. reserve voor personeelsuitbreiding 

b. loonkostensubsidies 

c. aanvullend beleid 19792 
- gerichte maatregelen 

d. beperking incidentele loonstijging 

e. beleidsvoornemens t.a.v. overheidssalarissen 

f. effecten beperking overheidssalarissen op de trend- 
volgers 

g. beleidsvoornemens t.a.v. sociale voorzieningen 
overheidsperoneel ' 

h. herstructurering kinderaftrek en kinderbijslag 
(kindertoelageregeling overheidspersoneel) 

i. uitgaven werkloosheidsregelingen - 840 570 240 240 

j. saldo hogere kosten personeel Rijk en gesubsidieerde 
instellingen t.g.v. de invoering van de AAW 178 342 500 658 806 

k. loon- en prijsbijstelling 2 830 2 910 2 980 3 060 3 160 

Totaal relevante uitgaven 1 O0 3474 l 02 230 1 04 246 107 130 I10 570 

l Voor 1979 inclusief loon- en prijs- De niet-relevante uitgaven voor 1979 
bijstelling. belopen 4778 miljoen en zijn als volgt 

De 600 miljoen voor verlichting werk- samengesteld: 
geverslasten is verwerkt in het begrotings- - Conjuncturele uitgaven 
hoofdstuk van Sociale Zaken. (zie bijlage 1 -C) 1221 

Gerekend is met een na-ijling van kas- - Aflossingen staatsschuld 2760 
uitgaven van 400 miljoen. - Voorschotten Invaliditeits- en 

Ouderdomsfonds 600 
- Voorschotten Nederlandse 

Investeringsbank voor Ontwikke- 
lingslanden en Nederlandse Finan- 
cieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden 197 

Bijlage 3-A 



B. Relevante niet-belastingontvangsten, ingedeei naar begeotingshoofdstukken 

1979 1980 1981 1982 i 983 

l I 

I l I 

IV 

V 

v1 
VII 

VI I1 

IX A 

IX B 

x 
x I 
x1 I 
x1 11 

XIV 

xv 
xv I 
xv I I 

Hoge Colleges van Staat 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

(waarvan uit aardgas) 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Loon- en prijsbijstelling 

Totaal relevante niet-belastingontvangsten 1 8 003 18 871 1 9 995 20 982 21 91 5 

l Exclusief 60 miljoen aflossing voor- 3 Exclusief 76 miljoen afgeleverde 
schotten Nederlandse Investeringsbank voor munten, 37 miljoen aflossing voor- 
Ontwikkelingslanden. schotten Nederlandse Financierings- 

maatschappij voor Ontwikkelingslanden 
Exclusief 1 00 miljoen aflossing voor- 

schotten Nederlandse Investeringsbank voor 4 Exclusief 1 5 miljoen terugontvangsten 
Ontwikkelingslanden steun individele bedrijven 

Exclusief 600 miljoen o oor schotten 
Invaliditeits- en Ouderdomsfonds. 



e wijzigingen in -i 

In dit overzicht is de aansluiting weergegeven tussen de voorafgaande 
bijlage 3-A en de bijlage 3-A van de miljoenennota 1978. Voor een speci- 
ficatie van de wijzigingen uit hoofde van de Voorjaarsnota i 978 wordt 
verwezen naar kamerstuk 15 062. 
Mutaties beneden 5 miljoen zijn niet afzonderlijk vermeld. 

Huis der Koningin 

Lagere loon- en prijsstijging 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Algemene Zaken 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Diversen 

Buitenlandse Zaken 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Justitie 

Voorjaarsnota incl. prijsbijstelling 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Binnenlandse Zaken 

Voorjaarsnota incl. prijsbijstelling 

Bestek '81 

Herziening meerjarige kasverplichtingenraming materiële uitgaven lager 
onderwijs 

Computeractiviteiten (bij de niet belastingmiddelen is een tegenpost 
opgenomen) 

Correctie prijsbijstelling voorjaarsnota 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Onderwijs en Wetenschappen 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Nationale Schuld 

Bijstelling rentepercentage en wijziging in de financieringsbehoefte 

Bijlage 3-C 



Financiën 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Defensie 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Algemene arbeidsongeschiktheidswet (correctie 1977 en 1978) 

Lagere loon- en prijsstijging 

Correctie incidentele looncomponent 

Diversen 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Uitstel huurverhoging 

Desaldering (bij de niet-belastingmiddelen is een tegenpost opgenomen) 

Arbeidsbureaus nieuwe stijl 

Diversen 

Verkeer en Waterstaat 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Integraal Structuurplan Noorden des lands 

Herziene fasering raming tekorten openbaar vervoer 

Steunverlening zeescheepvaart (groter aantal aanmeldingen tot sluitings- 
datum 1-6-'78) 

Bijstelling raming P.T.T. 

Diversen 

Economische Zaken 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Investeringspremieregeling 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Landbouw en Visserij' 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 



Sociale Zaken 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Correctie indexatiemethode W.W.V. 

Herziene volumeraming W.W.V.' 

Herziene volumeraming W.W.1 

Herziene raming tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden 

Continuering rijksbijdrage WA02 

Rijksbijdrage KWL 

Rijksbijdrage AOW plus 

Diversen 

Cultuur, Recreatie en Nlaatschappelqk Werk 

Voorjaarsnota 

Bestek ' 81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Bijstelling uitgaven RWW op grond van nieuwe gegevens inzake 
werkloosheid1 

Bijstelling uitgaven bejaardenoorden (Algemene Bijstandswet) 

Bijstelling uitgaven elders verzorgden (Algemene Bijstandswet) 

Doorwerking bijstelling 1978 algemene salarismaatregelen gesubsidieerde sector 

Diversen 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Voorjaarsnota 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Bijstelling rijksbijdrage ziekenfondsverzekeringen 

Herstructurering slachthuizen 

Rijksbijdrage ZFW2 

Diversen 

Civiele Verdediging 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Ontwikkelingssamen werking 

Aanpassing van het plafond op grond van herziene groei N.N.I. 

Omzetting van kapitaalmarktmiddelen in begrotingsgelden 

Wetenschapsbeoefening 

Voorjaarsnota y 

Bestek '81 

Lagere loon- en prijsstijging 

Diversen 

Na 1979 geraamd in de aanvullende 
post i .  

Betreft de (gedeeltelijke) toedeling van 
de aanvullende post voor loonkosten- 
subsidies. 

Bijlage 3-C 



Aanvullende posten 

Reserve personeelsuitbreiding 

Mutatie ombuigingen op het terrein van het overheidspersoneel en 
trendvolgers 

Effect toedeling van de gevolgen van de herstructurering kinderaftrek en 
kinderbijslag aan de begrotingshoofdstukken 

Vervallen van de aanvullende beleidsombuigingen bij de sociale verzeke- 
ringen en voorzieningen 

Effect toedeling loonkostensubsidies aan de begrotingshoofdstukken 

Uitgaven a.g.v. de nieuwe werkloosheidsramingen 

Mutatie in het saldo van de hogere kosten personeel Rijk en gesubsidieer- 
de instellingen a.g.v. de invoering van de Algemene Arbeidsongeschikt- 
heidswet 

Aanvullend beleid 

Mutatie loon- en prijsbijstelling (onder andere a.g.v. lagere loon- en prijs- 
stijging) 

pp--- 

Totaal - '1 088 - 8733 -i 7 530 



Uitgangspunten 

- Trendmatige reële groei nationaal inkomen 
- Prijsstijging nationaal inkomen 
- Invloed lagere prijsstijging nationaal inkomen 1978 
- Progressiefactor 
- Trendmatige groei belastingopbrengsten 
- Compensatie prijsstijging 
- Algemene salarismaatregelen' 

l Inclusief matiging van 4% per half jaar (1 979 t/m 1981) 

Op basis van de vorenstaande gegevens is de toeneming van de uitkering uit 
het Gemeentefonds tot en met i 983 als volgt: 

Jaarlijks accres uitkering 1979 1980 1981 1982 1983 

Accres uitkering 

a. 80% sociale zorg 

b. 2,35% volume-accres 

c. 4,8/0,0/0,0/0,75/1 ,O% algemene salarismaatregelen l 

d. 4,0/0,0% prijscompensatie 

e. extra accres: 1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

f. vergoeding aan Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Totaal accres lopend jaar 804,5 31 1 ,O 322,3 41 8,5 455,l 

Nadere accressen over 7978 ten opzichte van miljoenennota 7978: 

a. 80% sociale zorg -85,6 

b. afrekening salariscompensatie 1977 - 2,2 
c. prijscompensatie 1978 4,5% in plaats van 5,5% -29,2 

d. aanpassing algemene salarismaatregel 1978 6,0% i.p.v. 6.5% -30,9 

Totaal accres lopend jaar t.o.v. Miljoenennota 1978 656,6 31 1,0 322,3 41 8,5 455,l 

1 Inclusief doorwerking ombuigingen m.b.t. de gezondheidzorg in IZA 

Bijlage 3-0 



Uit de confrontatie van de algemene uitkering van het Gemeentefonds en de 
trendmatige belastingopbrengst van het fonds blijkt het jaarlijkse extra beslag 
op de begrotingsruimte. 

A. 1. Uitkering van het vorige jaar 

2. Accres 

3. Uitkering 

B. l .  Trendmatig belastingaandeel van het vorige jaar 

2. Trendmatige groei 

3. Trendmatig belastingaandeel 

4. Extra beslag op begrotingsruimte (+) (8.3 - B.3) 

5. Totaal 1 i 270,5 1 1  581,5 1 1  903,8 1 2 322,3 12 777,4 

l incl. 50 miljoen sociale diensten 

A. 1. Uitkering van het vorige jaar 

2. Herverdeling 1978 

3. Trendmatig accres 

4. Uitkering 

B. 1. Trendmatig belastingaandeel van het vorige jaar 

2. Trendmatige groei 
-- - - 

3. Trendmatig belastingaandeel 765,O 798,O 825,9 854,$ 884,7 

4. Extra beslag op begrotingsruimte (+) (A.4 - B.3) + 6,O - - - 

5. Totaal 771 ,O 798,O 8253 854,8 884,7 
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tevens verwerkt mijn in het nieuwe basisniveau van de trendmatige belasting- 
ontvangsten. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen de huidige raming van 
de prijsstijging van ket nationale inkomen i 978 en die welke in de miljoenen- 
nota '1978 is verondersteld. Dit verschil wordt verwerkt in de in de toetsing 
1979 op te nemen trendmatige groei van de belastingopbrengsten. 

Het nieuwe structurele niveau van de belastingopbrengst i 978 kan 
als volgt worden afgeleid: 

(in miljarden guldens) 

1. Vermoedelijke uitkomst 1978 

2. Conjuncturele fiscale maatregelen 

3. Incidentele factoren 

4. Reconstructie fiscaal regime en prijsniveau ontwerp-begroting 1 978 

Nieuwe basisopbrengst 83,5 

De bijstelling van de basisopbrengst bedraagt derhalve 83,5 - 8O,3 = 3,2 mld. 

Groeivoet van de belastingopbrengsi 

Bij de berekening van de groeivoet van de trendmatige belastingopbrengst 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Trendmatige reële groeivoet 

Prijsstijging nationaal inkomen 1979 

Invloed lagere prijsstijging nationaal inkomen 1978 

Trendmatige progressiefactor 

De gehanteerde waarden voor de trendmatige reële groeivoet en de trend- 
matige progressiefactor betekenen dat het advies van de Studiegroep 
Begrotingsruimte terzake is opgevolgd. 

De prijsstijging van het nationale inkomen i979  is ontleend aan de 
Macro Economische Verkenning i 979, terwijl de omvang van de invloed 
van de lagere prijsstijging 11 978 is gebaseerd op vergelijking van de Macro 
Economische Verkenning 1979 met de Macro Economische Verkenning 
1978. Bij de prijsstijging van het nationale inkomen is overigens geen 
correctie meer gemaakt voor de binnenlandse prijsstijging van het aardgas. 
Met de bijzondere invloed van aardgasprijsverhogingen op de belasting- 
opbrengst is namelijk bij voorbaat rekening gehouden bij de bepaling van 
de waarde van de trendmatige progressiefactor. 

De totale groei van de trendmatige belastingopbrengst bedraagt op 
basis van de bovenstaande uitgangspunten 
[i ,O3 x (1,043 - 0,008) - l ] x l ,i 6 = 7,7%, 

Belastingmaatregelen 1979 

Bij de bepaling van de omvang van het dekkingsplan 1979 is, evenals dat 
is gedaan in de middellange termijn prognoses van de Centrale Economische 
Commissie, uitgegaan van de in de Miljoenennota 1978 vermelde nood- 
zakelijke drukverzwaring van belastingen en niet-belastingmiddelen ter 
grootte van 0,60% van het nationale i~komen. Om de noodzakelijke 
belastingdrukverzwaring af te leiden, dient derhalve eerst de drukontwikkeling 
van de niet-belastingmiddelen te worden bepaald. 

Bijlage 3-E 



Ontwerp- 1979 
begroting 

1978 

a. Niet-belastingmiddelen 

af: b. Opbrengsten uit export aardgas 

af: c. Selectieve investeringsregelingl 

d. Niet-belastingmiddelen exclusief aardgas buitenland 14,l 1 4,9 

e. Nationaal inkomen 255 275 

f. d als % van het nationaal inkomen 5 5 5  5,40 

Drukmutatie -0,15 

1 Vanwege de samenhang met de verhoogde 
algemene toeslagen bij het WIR-fonds geen 
collectieve last in eigenlijke zin. 

Hieruit blijkt dat het, om de stijging van de druk van belastingen en niet- 
belastingmiddelen tezamen op 0,60% van het nationale inkomen te brengen, 
noodzakelijk zou zijn de belastingdruk in 1979 te verzwaren met 0,75% 
van het nationale inkomen ofwel 2,i miljard. Omdat van de totale ombui- 
gingen 0,2 miljard meer plaatsvindt via de rijksbegroting dan de Centraal 
Economische Commissie veronderstelde, kan de belastingdrukverzwaring 
echter pro tanto verminderen. 

Aldus zou de structurele belastingdrukstijging 11,9 miljard bedragen. 

Te realiseren belastingdrukverzwaring 1,9 miljard 
Via: trendmatige progressie 0,9, 

inflatiecorrectie ( l  00%) -i,6 0,7 miljard 

Te realiseren via dekkingsplan 2,6 miljard 

In het kader van het aanvullende beleid heeft de regering besloten de 
belastingdrukverzwaring met l ,6 miljard te beperken tot: i ,O miljard 

Daarnaast is er nog een aantal bijzondere mutaties in de fiscale sfeer: 
eëindiging verlenging fiscale investeringsfacili- 

teiten (inclusief overgangsregeling) 0 3  
- Overloop kinderaftrek 0 2  
- Overige mutaties in het kader van de ombui- 

gingsoperatie O, 1 

i ,i miljard 

~ o t a l ~  belastingmaatregelen 1979 

De trendmatige belastingopbrengst 7 979 
(in miljarden guldens) 

Trendmatige belastingopbrengst 1978 
Bijstelling trendmatige belastingopbrengst 
Proportionele trendmatige groei1 
Trendmatige progressie1 
Inflatiecorrectie (1 00%) 
Belastingmaatregelen 

2,l miljard 

Trendmatige belastingopbrengst 1979 90,4 

inclusief de gevojgen van de lagere prijs- 
stijging i 978 (vermindering van de trend- 
matige groei van 0,8 miljard, waarvan 
0,l miljard progressie). 



De groei van de trendmatige belastingafdrachten zoals die als beslag op 
ruimte in de toetsing is opgenomen, is als volgt berekend: 

(miljarden guldens) 

Afdrachten 

Ontwerp- Ontwerp- Beslag op 
begroting begroting begrotings- 

i 978 i 979 ruimte (+) 

Gemeentefonds 

- trendmatig belastingaandeel 
- extra beslag1 

Provinciefonds 

Rijkswegenfonds 

Investeringsrekening 

EG: invoerrechten 

EG: omzetbelasting 

Totaal '173 i9,7 ' +2,2 

Bijdrage aan de ombuigingsoperatie en 
meevallende groei uitkeringsonderdeel 
sociale zorg. 
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In deze bijlage wordt een nadere toelichting gegeven op e regels 3 en 6 van 
de hieronder nogmaals weergegeven tabel 5.2. 

2. Samenvattend beeld relevante uitgeven (in miijar 

Meerjarenramingen 

1. Meerjarenramingen Miljoenennota 1 978 92,2 101,4 111,O 121,8 
2. Mutaties op grond van de voorjaarsnota 0,s 0, 1 - 
3. Mutaties o.g.v. Bestek '81 -0,7 -1,7 -3,O 
4. Aanvullende beleidsmaatregelen 9 17 1 ,o 016 
5. Mutaties loon- en prijsbijstelling -2,7 -8,4 -1 5,9 

6. Overige bijstellingen 03 0,2 4 1  

7. Totaal relevante uitgaven 

8. Accres relevante uitgaven 

De mutaties welke zich op grond van oen in de oorspronke- 
lijke meerjarenramingen van de uitgav i zijn opgebouwd uit 
drie elementen: 
a. uitgavenmutaties op grond van de ombuigingen in de sfeer van de 

sociale zekerheid en de algemene salarismaatregelen 
b. uitgavenmutaties op grond van de overige ombuigingen op de rijks- 

begroting 
c. uitgavenmutaties welke ontstaan doordat de niet-gerealise 

verwerkte ombuigingen uit het i %-beleid door de nieuwe 
voorstellen worden vervangen en daardoor uit het uitgave 
verdwijnen. 

In paragraaf 4 is uiteengezet welk deel van de ombuigingen in de sfeer 
van de sociale zekerheid en de algemene salarismaatregelen betrekking 
heeft op de rijksbegroting. Blijkens de eerste regel van tabel 4.2.2 betreft het 
0,9 miljard in 1979, 1,7 miljard in 1 980 en 2,7 miljard in 198'1. Deze 
ombuigingsbedragen zullen op verschillende wijzen worden gerealiseerd: als 
uitgavenverlagingen, in de vorm van hogere ontvangsten, dan wel als het 
positieve saldo van hogere ontvangsten en hogere uitgaven. 
laatste vormen gaat het om de kinderbijslaglkinderaftrek-operatie, een deel 
van de maatregelen m.b.t. oneigenlijk gebruik en misbruik en de bevriezing 
van de bejaarden- en invaliditeitsaftrek. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze de ombuigingen 
in deze sfeer zijn opgebouwd uit uitgaven- en ontvangstenmutaties (in 
miljarden guldens): 

Uitgavenmutatie (verhoging +) 

Ontvangstenmutatie (verhoging -) 

Totale ombuiging (vgl. regel 1 van tabel 4.2.2). -0,9 -1,7 -2,7 

Bijlage 3-8-1 



P- 

&'O+ I'O+ €'O- p!alaq-% 1 iaq ueh ua6u!6!nqwo aplaas!lea~a6-la!u ap ' ~ ' 6 ' e  .:, 
€'E- 8'1- 9'0- 

(suapp6 uap~ell!w u!) 

(+ Bu!Goq~anuaneBiy) uaneBl!nsy[!n ap u! 
uaBu!B!z[!rv\ apualilon ap 18, yaisag uen puonB do snple uaJailnsam oples lad 



De op regel 6 van tabel 5.2 opgenomen overige bijstellingen van de 
uitgaven zijn als volgt samengesteld: 

(in miljarden guldens) 

- extra werkloosheidsuitkeringen 

- mutatie rente-uitgaven 

- diversen 

Totaal +0,3 +0,2 -O,! 

Bij de bepaling van de extra werkloosheidsuitkeringen is de volgende 
ontwikkeling van de werkloosheid ( x  i 000 manjaren) verondersteld: 

De mutatie in de rente-uitgaven is gebaseerd op de volgende verloop 
van het financieringstekort van het Rijk inclusief het sal 0 van d@ fondsen 
(in procenten van het nationale inkomen): 



'plaialjdo uaplom ,uais6uen1uo-oiiau, ap [!q uaBuyayi!n 
- 8 1 ~  aploomiuelan 6u !uaya~s6u! ra~sa~u~ spuoj iaq  do  ap anleqlap uaiaour 

"ay ela6 a i  is6ua~qdo-o in lq  aplawlan V-Z aSel[!q u! ap 10% ,uais6ueniuo 
-ogiau, azap $!nuen w o  .)ylalv\lan u[!z saiwald -u lm ap 6u!~selaqsdey~s 

-1oouuaA ua -ua$skuoyu! ap uen uais6ue~iuosey ay[!ja$!aj aplaa~is!6adaB 
~sua!pBu!ise(aq ap l oop  ap u! i ep  $loon i!aojn p~aa~is !k ja~aB uaplonn 

uallnm uaBu!~ayqn- t j l /~ \  ap d 0 l e e ~  a m [ ! ~  uanalqcsaq uanoqia!y ap i!n 
'PS001.it?t?/MJaA a!wald 

ap uen ualayyn iaq  ua uailaisisen iaq  uen d!isp[!i i aq  uassni 1!y3slan i aq  
uaploom alapue i a w  ip.40~ spuo)-~ l / \n  i ay  i!n uaBu!iayi!n uen a! ie~~s!6ai  uen 

a ~ n p a ~ o l d  uanalyaswo la!q ap h8 *Bu!rap~on ualeqdaA a i  uaBu!iselaqsy[!~ 
ap do  s p u o ~  iaq  l oop  uaa SIE! 1ylaua6uee uaplom uey ' u a p l a B - ~ ~ / ~ \  apuaya6 

-aog laan a i  uen p u o ~ 6  do  6elsuee ap uen 6u!6oqlan 'apuawoyloon yeen 
lapu!ui laan y [ ! lapaowla~ suaS!lano 'ua3 -ipaaqdo 6u!uaya~sBu!~aisanu1 

s p u o ~  iaq  u! a!ieinw uaa s p q s e y  do  doleem d!ysp[!i zaq sje uaplom 
iylauiaBuee i!p uey 'ipaaado plnq~sBu!iselaq ap uen Bu!aapu!w~a~ a43alip 

uaa iuauiow iep  do  i e p w o  ')p!al Gejsuee ana!ge6au uaa 401 ' b 3  6qsuee ap 
uen 6u !~apu!wxa~ uaa i o i  a ! w a ~ d - g l / ~ \  ap doleem zuawour iaq  p.iaa~is!Sa~aB 

uaploM uey ~ I V \  -ua~a~as!6al a i  sa!wald-U ap uen doopansey iaq  i3exa 
uo y[!laBow ialu i ay  s! ~ o o p ~ a ! - j  '('3ia 'ua6elsaoi 'alEje~p[!qstSu!~a~sa~u~sap 

'ayald-u l l \n  'Bwpaq6u!isqaq) ua6elpaq ualeiaq a i  6ou ua apleezaq ap ueA 
uaiuauodwor, apuall!q3s~an leeu iyeewa6 uaplom Su!syldsi!n uaaB uapuol6 

ana!iel]sp!wpr) ua ay~s!uq3ai  do  uey a!ielis!u!wpe azap u i  - u~oop ladv  u! 
a!geris!u!upv scla6ueniug ajeliua=) ap loop  sieeld i p u y  Gu!pselaq ualeiaq 

a i  6ou ua uaBueniuo spaal ap uen a!ielis!6ar a a  ~ 6 u ! ~ s e ~ a q s d e q ~ s ~ o o u u a ~  
ua -uaisuroyu! ualeiaq a i  ap i a w  puayallan. uaplom uailnz sajwald-u I/V\ a a  

wapar apuaSlon ap w o  jam ua uanaS a i  uee uaiDa44asey ap ~ayf!l!aow i ay  
s! ( s q w a ~ d - 8 l ~  apraaya8q-1 ap) spuoj iaq  uen uane61!n ap i ja l iaq i e m  

.s!seqsey do  
yoo uep uapp l  s p u o ~  iay  uen uaiswoyu! a a  -s!seqsey do  6u!~selaqsdeq~s 
-ioouuaA ua -uaiswoyu! ap uen i s6ua~qdo ap uen (% 12 6 ~ 6  1 noon) (aap 
pleedaq uaa l oop  purlonaB uaplom uallnz spuoj iaq  uen ua)swoyu! a a  

'do uawa lqo~d 
lam uane6yn ap i ja l iaq i e m  'u996 6u!uaya~sGuyaisanu~ s p u o ~  Iaq 

uen uaisuioyu! ap i jaaaq IEM i lanal 'ploonniuelan uaplom a i  s!seqsey 
do  %u!ioi6aqsyí~~ ap [!q sleuam 'uaua!p spuo) i!p uen uaneisi!n ua uaisuioyu! 

a a  ~spuo#sfju!poiBaq uaa uen saiyeiey iaq  yaaq B u ~ u a y a ~ s ~ u ~ ~ a ~ s a n u ~  a g  



De begrotingstechnische verwerking van de afdracht aan het fonds I nves- 
teringsrekening zal op dezelfde wijze geschieden als die van de overige 
fondsen. Conform de aanbevelingen in het zesde rapport van de Studiegroep 

egrotingsruimte wordt de trendmatige afdracht aan de fondsen in de 
toetsing aan de begrotingsruimte betrokken. Dit geldt derhalve ook voor de 
afdracht aan het fonds Investeringsrekening. De in bijlage 2-A vermelde 
feitelijke cijfers voor de afdrachten, die uiteraard kunnen afwijken van de 
trendmatige bedragen, spelen alleen een rol bij de bepaling van het 
feitelijke financieringstekort. 

n onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geschatte 
feitelijke uitkeringen uit het fonds Investeringsïekening. De kaseffecten 
kunnen slechts worden berekend op basis van een aantal veronderstellingen. 
De voornaamste daarvan luiden: 

de faciliteit over een bepaald jaar komt binnen 2 jaren volledig in de 
kas tot uitdrukking 
bij de voorlopige aanslagen over jaar t wordt rekening gehouden met 
80% van de faciliteit van t - l  . Hierbij wordt uitgegaan van de faciliteit 
zoals die op basis van de aanbetalingen tot stand komt (regel I b van 
onderstaande tabel) l 
via ambtshalve verminderingen kunnen de voorlopige aanslagen op 
minder dan 80% worden vastgesteld. 
In de loop van l979 zal op grond van de dan bekend zijnde gegevens over 

het werkelijke verloop van de WIR-uitkeringen, een nadere prognose omtrent 
het kasverloop kunnen worden opgesteld. 

TabeQ WIR-uitkeringen op transactie- en op kasbasis 

1. Transactiebasis 

a. volgens bestellingen 
b. volgens aanbetalingen 

2. Kasbasis 250 2 950 5 190 4655 

1 Voor een toelichting op het verschil tussen Exclusief de uitkeringen voor nieuwe 
de transactiecijfers volgens de bestellingen toeslagen. 
en volgens de aanbetalingen wordt verwezen 
naar de memorie van toelichting bij de 
begroting van het fonds Investeringsrekening. 



De ramingen volgens de voorjaarsnota (kamerstuk 15 062) blijken op een 
aantal punten te moeten worden bijgesteld. De huidige vermoedelijke 
uitkomsten gaan wat de belastingontvangsten betreft uit vari de gegevens 
per eind juli. De ramingen van de uitgaven en de niet-belastingontvangsten 
steunen op gegevens per 30 juni. Ook de huidige ramingen dragen uiteraard 
nog een voorlopig karakter. In het bijzonder geldt dit voor de thans geschatte 
invloed van de toepassing van artikel 12 Comptabiliteitswet i 976. 

Tabel I. Totaalbeeld ssntwìkkelis7g begroting "B78 (in miljarden guldens) 

Ontwerp- Herzien - Nadere Vermoedelijke 
begroting begrotingsbeeld wijzigingen uitkomsten 

l 978 volgens voorjaarsnota 

I Exclusief conjuncturele posten 
Uitgaven 
Ontvangsten 

Saldo 
Saldo exclusief aflossingen Staatsschuld 

II Inclusief conjuncturele posten 
Uitgaven 
Ontvangsten 

Saldo 
Saldo exclusief aflossingen Staatsschuld 
Idem incluslef saldo begrotingsfondsen 

1 Beïnvloed met - l ,8 miljard door de 
gewijzigde verwerking van de WIR. 

Volgens tabel I treedt er bij de uitgaven ten opzichte van de stand bij de 
voorjaarsnota een mutatie op van -0,8 miljard, waarvan --0,5 miljard relevante 
mutaties en -0,3 miljard niet relevante mutaties. 

De belangrijkste relevante wijzigingen zijn loon- en prijsbijstelling 
-300 miljoen en rente schatkistpapier -i 06 miljoen. 

De niet relevante mutatie betreft voornamelijk de overloop ex artikel 12 
van de Comptabiliteitswet 1976. 

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar tabel II. 

De niet-belastingontvangsten muteren +25 miljoen; voor een nadere 
specificatie wordt verwezen naar Tabel ll. 

Zoals blijkt uit het totaalbeeld van uitgaven en ontvangsten bedraagt het 
thans geraamde begrotingstekort voor 1978 1 1 ,2 miljard (exclusief aflossingen). 
Het financieringstekort en de financieringsbehoefte kunnen hieruit als volgt 
worden afgeleid: 

in  miljarden 

Begrotingstekort exclusief aflossingen 

Kasoverschot begrotingsfondsen 

Correcties voor E.G. Krediet Italië en ontvangsten muntuitgifte 

Financieringstekort 

Aflossing gevestigde schuld 

Financieringsbehoefte l 2,O 
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Voor 1978 wordt thans op kasbasis een bruto belastingopbrengst geraamd 
van 80 645 miljoen. Ten opzichte van de in de voorjaarsnota gepresenteerde 
schatting ad 79 425 miljoen betekent dit een toeneming met 1 220 miljoen, 
ofwel l&%. \/oor deze bijstelling zijn in hoofdzaak twee factoren verant- 
woordelijk. In de eerste plaats is de technische behandeling van de 
investeringspremies in vergelijking met de voorjaarsnota gewijzigd, waaruit 
een verhoging van de opbrengstraming van de vennootschapsbelasting 
voortvloeit van afgerond 300 miljoen. In de tweede plaats noopt de opbrengst 
ontwikkeling van de loonbelasting in de eerste zeven maanden van dit jaar 
tot een relatief forse ophoging van de raming (namelijk met 900 miljoen). 

Wat betreft de gewijzigde behandeling van de investeringspremies wordt 
het volgende opgemerkt. Ten tijde van het indienen van de ontwerp- 
begroting en van de voorjaarsnota was nog niet bekend op welke wijze de 
uitgaven van het fonds Investeringsrekening (i.c. de WIR-premies) zouden 
moeten worden verantwoord. Daarom was voorshands het kaseffect van de 
WIR-premies in de bruto-raming van de belastingontvangsten verwerkt, 
terwijl voor de afdracht aan het fonds Investeringsreltening een pro memorie- 
post was opgenomen1. In de voorjaarsnota was aldus de kasraming van de 
vennootschapsbelasting met 250 miljoen verlaagd in verband met de 
WIR-premies. Thans is wel bekend hoe de uitgaven (en de inkomsten) van 
het fonds Investeringsrekening zullen worden verantwoord. In bijlage 31 
wordt daarop uitvoerig ingegaan. De gekozen methodiek heeft tot gevolg 
dat in de huidige bruto- belastingraming van de vennootschapsbelasting 
de WIR-uitkeringen niet zijn begrepen. Deze lopen via het fonds Investerings- 
rekening, dat wordt gevoed uit een afdracht door het Rijk. Deze afdracht 
wordt in mindering gebracht op het totaal van de bruto- belastingont- 
vangsten. 

Voor de loonbelasting wordt thans voor 1978 een opbrengst geraamd 
van 28 miljard, dat wil  zeggen 900 miljoen meer dan ten tijde van de 
indiening van de voorjaarsnota was voorzien. Deze verhoging hangt in 
hoofdzaak samen met de opwaartse bijstelling door het Centraal Planbureau 
van de loonraming voor i 978. 

Bij de overige belastingen zijn de verschillen tussen de huidige raming 
en die van de voorjaarsnota zo gering dat er geen aanleiding bestaat voor 
nadere opmerkingen. Samenvattend wordt in onderstaande tabel voor enkele 
grote (categorieën van) belastingen een overzicht gegeven van de verschillen 
tussen voornoemde twee ramingen. In bijlage 2-A wordt een meer gedetail- 
leerd overzicht gepresenteerd. 

Voorjaarsnota Thans Verschil 

Kostprijsverhogende belastingen 

waarvan: 

omzetbelasting 

accijnzen 

overige 

Belastingen op inkomen, winst en vermogen 

waarvan: 

in komsten belasting 

loonbelasting 

vennootschapsbelasting 

overige 

Totaal 79 425 80 645 +l 220 

Zie voor een nadere toelichting bijlage 3-H 
(blz. 69 t/m 71) en bijlage 2-A (blz. 50) 
van de miljoenennota 1978. 
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Uitgaven Ontvangsten 

Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij 

Bijdrage nationale maatregelen visserij 

Kwijtscheldingen premiebetaling volksverzekeringen 

Inhaal A.A.W.-uitkeringen met terugwerkende kracht 

Herziening raming rijksbijdrage A.K.W. 

De begrote gelden voor sociale arbeidsmarktmaatregelen zullen 
ten dele niet in 1978 worden besteed 

Bijstand: 

- Bejaardenoorden (gematigde tariefontwikkeling) 

- Elders verzorgden (idem) 

- Lagere aantallen uitkeringsgerechtigden voor de  
Rijksgroepsregeling Zelfstandigen 

- Hogere aantallen gerechtigden voor de Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers 

Subsidie vrijwillige ziekenfondsverzekering 

Vertraging bij de  uitvoering van d e  nieuwe subsidieregeling 
bestrijding alcohol- en druggebruik 

Herstructurering slachthuizen 

Kruiswerk 

Wet Luchtverontreiniging 

Z.W.0,-investeringen 

Z.W.0.-exploitatie 

Diversen (per saldo) 

Aanvullende posten: 
Loon- en prijsbijstelling 

Totaal relevante uitgaven - 434 

Uitgaven Ontvangsten 

Verhoging respectievelijkverlaging van ontvangsten 

a. Niet-belastingontvangsten 

Publiciteit en voorlichting (Rijksvoorli~htingsdienst)~ 

Terugbetalingen op gedane garantiebetalingen 
(Buitenlandse Zaken) 

Vertraging in terugontvangsten voor kledingverstrekking politie 

Revaluatie verschil aandeelkapitaal Europese Investeringsbank 

Verkoop onroerend goed Domeinen 

lnningskosten douanerechten Europese Gemeenschappen 

Opbrengst kantinediensten ( D e f e n ~ i e ) ~  

Rente woningwetleningen 

Aflossingen woningwetleningen 

Ontvangsten Rijksgebouwendienst 

Werken door derden buitendiensten Rijkswaterstaat 

Bijdragen derden Hemspoortunnel 

Bijdragen Rotterdam in kosten Rijnmond 

Uitkeringen van de  P.T.T. (aflossingen) - 1 5  

2 Zie uitgaven. 
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Uitgaven Ontvangsten 

Aardgasbaten 

Landbouw-Egalisatiefonds A 

Restituties voorgaande jaren op grond van verstrekking voor- 
schotten Complementaire Sociale Voorzieningen 

Vergoedingen uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 
ingevolge art. 35 A.A.W. 

Diversen 

Uitgaven Ontvangsten 
-- - - 

. Miet relevante wijzigingen 

Verlaging van ontvangsten 

Belastingontvangsten 

Lagere opbrengst (de totale lagere opbrengst volgens bijlage 2-A) 

C. Invloed van de toepassing van ar t ike l  '12 wan de 

Exclusief de uitgaven voor werkgelegenheid (per saldo) 

Hoge Colleges van Staat 

Algemene Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Volkshuisvesting en Ruimtelijkeordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Wetenschapsbeoefening 

Ontwikkelingssamenwerking 

Diversen (saldo) 

Totaal van de nadere wijzigingen vermeld ondertabel I 
van hettotaalbeeld 

Conjuncturele mutat ies 

Saldo mutatie van de conjuncturele programma's t.o.v. de 
voorjaarsnota 

Totaal van de nadere wijzigingen onder li van het 
totaalbeeld 
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Uit tabel I van deze bijlage blijkt dat de stijging var1 de budgettaire kas- 
ontvangsten in i 977 ten opzichte van 1976 de groei van de budgettaire 
betalingen met "1 82 miljoen overtrof. Het kastekort wegens begrotings- 
transacties nam dienovereenkomstig af van 9 7'17 miljoen tot 8 535 miljoen. 
Bij een vergelijking van jaar op jaar dient echter met enkele bijzondere 
invloeden rekening te worden gehouden. In 1977 is de boekhoudkundige 
verwerking en presentatie van bepaalde kasontvangsten en -betalingen 
aangepast aan het door de Comptabiliteitswet i 976 voorgeschreven systeem 
van verantwoording. Dit had onder andere tot gevolg dat de aan het eiride van 
1977 reeds geïnde maar eerst in januari i 978 door de belastingdienst verant- 
woorde belastingontvangsten werden geboekt onder de posten 1 en 9 
respectievelijk 13 in plaats van voorheen onder post 1 Q respectievelijk 14. 
Deze en enkele andere louter technisch-administratieve wijzigingen hebben 
het in 1977 geregistreerde budgettaire kastekort per saldo voor 948 miljoen 
gunstig beïnvloed. Zij hebben echter geen gevolgen voor de in tabel liI 
weergegeven monetaire uitkomsten van de rijksfinanciën, te weten het 
financieringstekort respectievelijk het liquiditeitstekort van het Wijk. Ook in 
het kastekort van 1976 is een bijzondere - uit een monetair oogpunt niet 
relevante - factor begrepen, te weten een ontvangst van netto 741 miljoen 
uit hoofde van met de Nederlandsche Bank verrekende valutakoerswinsten 
en -verliezen over 1975. Een zodanige verrekening vond in i 977 niet plaats. 
De sinds begin 1976 door de Bank netto geleden koersverliezeii werden 
achteraf verrekend met de uit de herwaardering van de goudvoorraad 
per 'i augustus 1978 voortgevloeide waardevermeerdering van het goudbezit 
van de Bank. 

Gecorrigeerd voor deze bijzondere mutaties is het budgettaire kastekort 
van het Rijk gedaald van 1 0 458 miljoen in i 976 tot 9 4-83 miljoen in 1 977 
of met bijna i miljard. Voor een toelichting op de achterliggende mutaties 
van afzonderlijke categorieën van ontvangsten en betalingen wordt verwezen 
naar een desbetreffende publikatie in de Nederlandse Staatscourant nummer 
66 van 5 april 1978. 

Tabei l1 geeft een inzicht in de monetaire betekenis en in de wijze van 
financiering van de budgettaire kastransacties van het Rijk. Uit dit overzicht 
blijkt dat in 1977 de leningbehoefte van het Rijk (som van de posten 6 en 7) 
kleiner was dan in het voorafgaande jaar, terwijl het netto beroep op de 
binnenlandse kapitaalmarkt een tegengestelde ontwikkeling te zien gaf. 
Dit had tot gevolg dat het beroep van het Rijk op monetaire financierings- 
middelen, tot uitdrukking komende in het liquiditeitstekort, ten opzichte 
van 1976 met rond 1 ,1 miljard terugliep. 

Van het bruto beroep op kapitaalmarktmiddelen in l977 ad 8 61 O miljoen 
(posten 6 en 7 van tabel I )  werd 2 600 miljoen (ruim 30%) verkregen in de 
open kapitaalmarkt, 2 i 31 miljoen (rond 25%) door rechtstreekse plaatsing 
van leningen in de onderhandse markt en 3 259 miljoen (circa 38%) door 
omzetting van een deel van de op de voorinschrijfrekening van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds geaccumuleerde middelen in onderhandse staats- 
leningen. Als resultante van deze omzetting en andere onttrekkingen enerzijds 
en nieuwe stortingen ad ruim 3,9 miljard anderzijds nam het tegoed op de 
bij "s Rijks schatkist aangehouden voorinschrijfrekening per saldo toe met 
620 miljoen. 

Het beroep op monetaire financieringsmiddelen beliep in 1977 per saldo 
' i308 miljoen. Hiervan vloeide 952 miljoen voort uit mutaties in diverse 
vorderingen en schulden op korte termijn, waaronder 759 miljoen uit een 
toeneming van de bij 's Rijks schatkist aangehouden onbelegde gelden 
van de Postcheque- en Girodienst. Verder werd voor netto 400 miljoen 
aan schatkistpapier in de geldmarkt geplaatst en voor 6 miljoen ingeteerd op 
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het bezit aan liquide middelen van het Rijk. Daartegenover werd 50 miljoen 
afgelost aan in 1972 uitgegeven 5% rentende schatkistcertificaten. Deze 
aflossing kan uit een monetair oogpunt als een vermindering van vlottende 
schuld worden beschouwd. 

De budgettaire kastransacties van het Rijk mondden blijkens tabel I in 
het eerste halfjaar 1 978 uit in een tekort van 1 1 582 miljoen of 2 41 6 miljoen 
meer dan in de overeenkomstige periode van 1977. De tekortvergroting is de 
resultante van een stijging van de begrotingsontvangsten met 3 466 miljoen 
en van de betalingen met 5 882 miljoen. Deze mutaties zijn echter beïnvloed 
door toepassing van de bepaling van de Comptabiliteitswet 1 976 dat uitgaven 
en ontvangsten in beginsel op brutobasis dienen te worden verantwoord. 
Op grond van dit voorschrift zijn in de budgettaire kascijfers van het eerste 
halfjaar 1978 tal van posten gedesaldeerd hetgeen op zichzelf tot een 
verhoging leidde van het niveau van de ontvangsten respectievelijk de 
betalingen ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorige jaar. 

Het aandeel van het Rijk in de belastingontvangsten (post 1) nam ten 
opzichte van het eerste halfjaar 1977 toe met l 996 miljoen. Hierbij dient 
te worden bedacht dat de eerdergenoemde, als gevolg van het in werking 
treden van de Comptabiliteitswet 1976 gewijzigde, boekingsmethode van 
reeds geïnde maar nog niet door de belastingdienst verantwoorde belasting- 
ontvangsten het geregistreerde opbrengstcijfer in het eerste halfjaar 1978 
(en daarmede ook de mutatie ten opzichte van het eerste halfjaar 1977) 
met 939 miljoen heeft verlaagd. 

De opbrengst van de loonbelasting gaf in samenhang met de stijging van 
de belastbare lonen een accres te zien van 839 miljoen. De ontvangsten 
aan omzetbelasting stegen met 599 miljoen, onder meer als gevolg van de 
overheveling van energiedragers van het verlaagde naar het algemene 
BTW-tarief per 1 april "178. Mede vanwege anticipatieaankopen op de 
prijsverhoging van sigaretten en shag per 1 februari 1978 nam de opbrengst 
van de tabaksaccijns met 114 miljoen toe. Voorts deed zich een relatief 
sterke opbrengststijging voor bij de belastingen van rechtsverkeer (1 45 
miljoen) die voor een belangrijk deel is geconcentreerd bij de overdrachts- 
belasting. Aan kohierbelastingen werd 208 miljoen meer ontvangen dan 
in de eerste helft van 1977, voornamelijk ten gevolge van hogere ontvangsten 
aan vennootschapsbelasting (1 89 miljoen). 

De toeneming van de overige begrotingsontvangsten van 1 470 miljoen 
(post 2) houdt voor een deel verband met de eerdergenoemde desaldering 
en is voorts het gevolg van betrekkelijk kleine mutaties in diverse ont- 
vangstencategorieën. Hogere inkomsten vloeiden onder andere voort uit 
rente en aflossing van woningwetleningen (1 03 miljoen) en aflossing van 
in 1977 aan het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds verstrekte Iiquiditeits- 
voorschotten (90 miljoen). In samenhang met de groeivertraging van de 
aardgasafzet bleven de baten uit hoofde van de aardgasexploitatie ongeveer 
op het niveau van het eerste halfjaar 1977. 

Aan aflossingen van gevestigde binnenlandse schuld (post 3) werd 21 5 
miljoen meer betaald dan in de eerste helft van het vorige jaar. Dit accres 
werd veroorzaakt door het voor de eerste keer tot aflossing komen van een 
aantal in voorafgaande jaren uitgegeven openbare en onderhandse 
staatsleningen. 

Ook de stijging van de overige begrotingsbetalingen van 5 667 miljoen 
(post 5) vloeit voor een deel voort uit de eerdergenoemde desaldering. 
Voorts droegen hogere salarisuitgaven voor het overheidspersoneel voor 
circa 1 ,4 miljard tot het uitgavenacces bij. Deze mutatie werd overigens 
mede veroorzaakt door een betalingsverschuiving naar het eerste halfjaar van 
een deel van de interimuitkering ziektekosten die in 1977 integraal in de 
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maand augustus werd verricht. Ten dele ook door de salarismaatregelerr 
namen de onderwijsuitgaven toe met 11 032 miljoen en stegen de militaire 
uitgaven met 408 miljoen. In de sector sociale zaken deed zich een uitgaven- 
stijging voor die grotendeels een gevolg is van hogere bijdragen aan ver- 
schillende sociale fondsen (waaronder 570 miljoen aan het Arbeidsonge- 
schiktheidsfonds, 294 miljoen aan het Algemeen Kinderbijslagfonds en 
i 79 miljoen aan het Ouderdomsfonds) en van de verstrekking van 
liquiditeitsvoorschotten aan het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds (400 
miljoen). De uitbreiding van de uitstaande schulden van het Rijk ging 
gepaard met een stijging van de uitgaven wegens rente van de nationale 
schuld van 425 miljoen. Als gevolg van een wijziging in het systeem van 
afdracht van de begrotingsbijdragen aan de E.G. (vaste maandelijkse 
betalingen in plaats van op afroep) namen de betalingen uit dezen hoofde 
met circa 450 miljoen toe. Aan huursubsidies werd i 95 miljoen meer 
uitgekeerd, terwijl de uitgaven voor stadsvernieuwing ruim i 00 miljoen 
hoger waren dan in de eerste helft van 11 977. Daartegenover liep het aan 
woningwetlenincgen verstrekte bedrag met 250 miljoen terug, zulks in 
samenhang met de afneming van het aantal in aanbouw genomen woning- 
wetwoningen. 

Zoals uit de tweede tabel blijkt was de dekkingsbehoefte van het Rijk 
(som van het financieringstekort en het saldo van betalingen in het kapitaal- 
verkeer met het buitenland) met ruim 8,8 miljard van ongeveer dezelfde 
orde van grootte als die in de overeenkomstige periode van het vorige jaar. 
Daartegenover was het netto beroep op kapitaalmarktmiddeien van rond 
4,9 miljard ruim 0,5 miljard groter dan in i 977. Een en ander kwam tot uit- 
drukking in een vermindering van het liquiditeitstekort van het Rijk met 
bijna 0,5 miljard tot circa 3,9 miljard in het eerste halfjaar 11 978. 

Via de plaatsing van een viertal staatsleningen trok het Rijk 1 656 miljoen 
in de open kapitaalmarkt aan. Het rechtstreekse beroep op de onderhandse 
markt leverde 2 096 miljoen op of 553 miljoen meer dan in het eerste 
halfjaar 1977. Voorts werd voor 2 11 55 miljoen aan onderhandse leningen 
ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ter consolidering 
van een gedeelte van de op de voorinschrijfrekening van het fonds gereser- 
veerde middelen. Deze omzetting en andere onttrekkingen bleven evenwel 
enigszins achter bij de nieuwe stortingen zodat het op de voorinschrijf- 
rekening aangehouden tegoed per saldo met 23 miljoen toenam. 

In de financiering van het resterende liquiditeitstekort werd voor netto 
957 miljoen voorzien door afgifte in de geldmarkt van schatkistbiljetten 
(saldo van i 577 miljoen aan geplaatst en 620 miljoen aan afgelost papier). 
Voorts kwam 565 miljoen beschikbaar uit hoofde van mutaties in diverse 
kortlopende vorderingen en schulden en werd i 78 miljoen verkregen uit de 
gedeeltelijke aflossing van het in i 974 door de E.G. aan Italië verstrekte 
krediet waarin Nederland destijds voor 41 1 miljoen participeerde. Voor het 
overige moest het Rijk een beroep doen op zijn Iiquiditeitsbezit dat daardoor 
afnam met 2 211 0 miljoen tot rond 3,4 miljard. Blijkens tabel I11 was dit 
niveau maar weinig lager dan de stand van de liquide middelen per medio 
van het vorige jaar. 
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Betalingen 1976 1977 i 978 
1 e halfjaar 

l e halfjaar 2e halfjaar Totaa l 

3 Aflossingen van langlopende binnenlandse 
schuld 

4 Aflossingen van langlopende buitenlandse 
schuld 

5 Overige begrotingsbetalingen 

I<asoverschot wegens begrotings- 
transacties 

Kastekort wegens begrotingstransacties 

i 1 Wijzigingen in de voorinschrijfrekening 
betreffende deelneming in staats- 
leningen (zie ook post 7) 

12 Netto aflossing van schatkistpapier 
(zie ook post 8) 

13 Wijziging in de schuldverhouding 
met provincies en gemeenten (uit 
hoofde van belastingen) en met het 
Provinciefonds en het Gemeentefonds 
(zie ook post 9) 

14 Wijzigingen in diverse vorderingen en 
schulden op korîe termijn (zie ook 
post l 0) 

Toeneming van liquide middelen van 
het Rijk 
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inancieringsoverzieht wan het Rijk 

1976 1977 l e halfjaar 1977 l e halfjaar 1978 

1 Kastekort wegens begrotings- 
transacties 

2 Wijziging in de schuldverhouding 
met de lagere overheid 

a. Kastekort van het Gemeentefonds 
e.d. 

b. Mutatie uit hoofde van de on- 
roerend-goedbelasting 

3 Diverse mutaties 

Te elimineren: 

4 Aflossing gevestigde binnenlandse 
schuld 

5 Overige 

6 Financieringstekort 

7 Kapitaalverkeer met het buitenland 

8 Netto beroep(-) op de binnenlandse 
kapitaalmarkt: 

- door openbare emissies 

- door plaatsing van onderhandse 
leningen 

- via voorinschrijfrekening 

- aflossing gevestigde schuld 
(excl. schatkistcertificaten 1 966 
resp. 1972) 

10 Tot uitdrukking komend in: 

- netto plaatsing van schatkistpapier 

- aflossing van EG-krediet aan Italië 

- netto vergoeding aan de Neder- 
landsche Bank van valuta- 
koersverliezen (-) 

- netto toeneming van andere 
vlottende schuld 

- aflossing van schatkistcertificaten 
1 966 resp. 1972 

- afneming c.q.toeneming (-) van 
liquide middelen van het Rijk 

Tabel IIII. Liquide middelen van het Rijk 

31 dec. 1975 31 dec. 1976 30 juni 1977 31 dec. 1977 30 juni 1978 

Saldo bij de Nederlandsche Bank 

Idem, bijzondere rekening uit hoofde van 
IMF-positie 

Kas-, bank- en girosaldi van comptabelen 

Wijziging ten opzichte van vorige datum - 367 -2111 2 105 -2210 

Bijlage 5 



Functionele Functie 
classificatie 

Uitgaven Ontvangsten 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1978 uitkomsten 1979 1 978 uitkomsten 1979 
1 978 1978 

Algemeen bestuur 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Financieel bestuur en domeinen 

Centrale diensten en voorzieningen 
voor het bestuursapparaat 

Defensie 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Landmacht 

Luchtmacht 

Marine 

Militaire pensioenen en wachtgelden 

Buitenlandse betrekkingen 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Vertegenwoordiging in het buitenland 

Internationale organisaties en 
conferenties 

On twikkelingssamen werking 

Ontwikkelingslanden buiten het 
Koninkrijk 

Nederlandse Antillen 

Justitie en politie (incl. civiele 
verdediging) 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Rechtspraak 

Rijkspolitie 

Gemeentepolitie 

Strafrechtstoepassing 

Binnenlandse veiligheid 

Civiele verdediging 

Kinderbescherming 

1 Waaronder 980 miljoen wegens 
bijdrage aan de E.G. 

Bijlage 6 
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Functionele Functie Uitgaven Ontvangsten 
classificatie 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1978 uitkomsten 1979 1978 uitkomsten 1 979 
1978 1 978 

Onderwij3 en wetenschappen 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Lager onderwijs 

Voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs 

Nijverheidsonderwijs 

Lager en middelbaar land- 
en tuinbouwonderwijs 

Ander vak- en beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk onderwijs 

Cultuur en recreatie 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Vrijetijdsbesteding, jeugdvorming, 
volksontwil<keling en sport 

Kunsten, oudheidkunde en 
natuurbescherming 

Radio, televisie en pers 

Erediensten 

Sociale voorzieningen 

Algemene uitgaven - ontvangsten 

Wetenschappelijk onderzoek 

Sociale zekerheid (incl. uitgaven 
voor pensioenen en wachtgelden) 

Sociale bijstand 

Uitgaven voor ambtenaren en 
anderen, voortvloeiende uit het eertijds 
opzeggen door Indonesië van 
bepaalde overeenkomsten 

Sociale hulp 

Arbeidersbescherming 

Maatregelen in het belang van de 
werkgelegenheid 

Arbeidsverhoudingen 



Functionele Functie Uitgaven Ontvangsten 
classificatie 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1 978 uitkomsten 1979 1978 uitkomsten 1979 
1978 1978 

10 Volksgezondheid en milieuhygiëne 

10.0 Algemene uitgaven - ontvangsten 

10.1 Wetenschappelijk onderzoek 

10.2 Sociale en preventieve geneeskunde 

10.3 Ziekenhuizen. klinieken en sanatoria 

1 0.4 Openbare gezondheid 

1 1 Volkshuisvesting 

i l .O Algemene uitgaven - ontvangsten 

11.1 Wetenschappelijk onderzoek 

11.2 Volkshuisvesting 

11.3 Ruimtelijke ordening 

13 Nationale schuld 

13.2/3 Rente 

4 3.415 Af lossing 

Niet verdeelde aanvullende posten 

Totaal niet-belastingontvangsten 

Belastingen 

Kostprijsverhogende belastingen 
(rijksaandeel) 

Belastingen op inkomen, winst en 
vermogen (rijksaandeel) 

Totaal van de uitgaven/ontvangsten 96205 97075 105 125 83 690 83 454 88 882 



Uitgaven Ontvangsten 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1978 uitkomsten 1 979 1978 uitkomsten i 979 
i978 1978 

- 
00 

I 

I I 

ill 

tv 
VI I 

IX B 

X I 

>(I I 

x1 11 

o 1 

x 

02 

l l 

v 
lx 5 

XIV 

02/03 

IV 

v 
VI I I 

IX B 

X1 1 

X111 

XIV 

XVI 

m11 

Q4 

VI 

v1 I 
VI I I 

x 
x I 

Algemeen bestuur 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Binnenlandse Zaken 

Financiën 

Volkshuisvesiing en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Defensie 

Defensie 

Buitenlandse betrekkingen 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Buitenlandse Zaken 

Financiën 

Landbouw en Visserij 

Ontvvikkelingssarnen werlting 

Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Justitie en politie 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 



Uitgaven Ontvangsten 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1978 uitkomsten 1979 1978 uitkomsten 1979 
1978 1978 

XI I 

XIII 

XIV 

XVI 

XVII 

05 

AI I 

06 

v 
I X  B 

XI I 

x1 11 

0 7  

IX  B 

XI I 

XIV 

080 

v 
v1 I 
VI I I 

XI I 

N V  

xv 
XVI 

AVI I 

08c 

IX  B 

XI I 

XVl 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Verkeer en waterstaat 

Verkeer en Waterstaat 

Handel en nlïverheid 

Buitenlandse Zaken 

Financiën 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en visserij 

Financiën 

Verkeer en Waterstaat 

Landbouw en Visserij 

Onderwijs en wetenschappen 

Buitenlandse Zaken 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Verkeer en Vìlaterstaat 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Cultuur en recreatie 

Financiën 

Verkeer en Waterstaat 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 



Uitgaven Ontvangsten 

Ontwerp- Vermoe- Ontwerp- Ontwerp- - Vermoe- Ontwerp- 
begroting delijke begroting begroting delijke begroting 

1 978 uitkomsten 1979 1978 uitkomsten 1 979 
1978 1978 

Sociale voorzieningen 

Hoge Colleges van Staat en ~ab ine t  der 
Koningin 

lil 

I v 
v 
v1 
V1 I 

VI I I 

IX B 

X 

XI 

XI I 

x111 
XIV 

XV 

XV I 

XVI I 

Algemene Zaken 

Nederlands- Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Volksgezondheid en milieuh ygiene 

Buitenlandse Zaken 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Volkshuisvesting 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Nationale schuld 

Buitenlandse Zaken 

Binnenlandse Zaken 

Nationale Schuld 

Financiën 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Belst ingen 

Financiën 

niet verdeelde aanvullende posten 

Totaal van de uitgaven/ontvangsten 
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1. Lopende uitgaven en ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitga ven 14 244 15 652 18 537 79 930 21 502 

1 l Lonen en sociale lasten 8 888 10218 1 1 626 12 788 13 635 

12 en 14 Aankoop van niet-duurzame goederen en van 
diensten 

13 Aankoop van duurzame militaire goederen 2 297 2 172 3 068 2 826 3 177 

16 Afdracht omroepbijdragen 536 531 565 604 653 

Ontvangsten 

11 Inhoudingen op lonen (voornamelijk wegens 
inkoop van diensttijd voor pensioen) 

16 en 17 Verkoop van goederen en diensten 

Saldo -13 088 - 14 412 -16608 -17355 -18 738 

2. Rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 

Rente overheidsschuld 

Bijdragen in incidentele exploitatieverliezen van 
overheidsbedrijven 

Ontvangsten 

Rente van overheidsvorderingen 

Aandeel in exploitatiewinsten van overheids- 
bedrijven 

Overige opbrengsten van vermogen 
(voornamelijk dividenden) 

Saldo 

Bijlage 7 



3. Inkomensoverdrachten aan en van andere sectoren 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitga ven 

Inkomensoverdrachten aan overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren 

Huur- en renteverlagende subsidies aan bedrijven 

Prijssubsidies en andere exploitatiesubsidies aan 
bedrijven 

Andere inkomensoverdrachten aan bedrijven en 
financiële instellingen 

In komensoverdrachten: 

Aan privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. gezinnen 

Aan gezinnen 

Aan E.G.-instellingen en -landen 

Aan andere internationale instellingen en andere 
landen 

Ontvangsten 

Inkomensoverdrachten van overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren 

Indirecte belastingen en heffingen 

Directe belastingen 

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, 
financiële instellingen, privaatrechtelijke 
instellingen en gezinnen 

Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen en 
-landen 

Inkomensoverdrachten van andere internationale 
instellingen en andere landen 

Saldo 

Bijlage .f 



4. Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 

Code Omschrijving 1 975 1976 1977 1 978 1 979 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
Rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 

Inkomensoverdrachten: 

Aan rijksuniversiteiten en -hogescholen 

Aan vrije universiteiten en hogescholen 

Aan andere instellingen met landelijke reikwijdte 

Aan de sociale verzekeringsinstellingen 

Aan provincies 

Aan gemeenten 

Aan waterschappen 

Aan instellingen zonder winstoogmerl< met 
regionale of lokale reikwijdte 

Aan overige regionale en lokale overheden 

Aan het bijzonderlvrij niet-universitair onderwijs 

Ontvangsten 

Inkomensoverdrachten: 

Van de centrale overheid 

Van de sociale verzekeringsinstellingen 

Van regionale en lokale overheden 
(voornamelijl< gemeenten) 

Van het bijzonderlvrij niet-universitair onderwijs 

Saldo 



5. Kapitaaloverdrachten aan en van andere sectoren 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 

Kapitaaloverdrachten aan overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren 

Investeringsbijdragen aan. bedrijven en financiële 
instellingen 

Andere kapitaaloverdrachten aan bedrijven 

Andere kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 

Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke 
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 

Kapitaaloverdrachten aan gezinnen (voornamelijk 
investeringsbijdragen) 

Kapitaaloverdrachten aan E.G.-instellingen en 
-landen 

Kapitaaloverdrachten aan andere internationale 
instellingen en andere landen 

Ontvangsten 

Kapitaaloverdrachten van overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren 

Vermogensheffingen 

Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële 
instellingen 

Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke 
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 

Kapitaaloverdrachten van het buitenland 

Saldo 

Bijlage 7 



6. I<apitaaloverdïachten binnen de sector overheid 

Code Omschrijving 1 975 1976 i 977 1978 1979 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop ujtkomsten begroting 

Uitga ven 

Kapitaaloverdrachten: 

Aan rijksuniversiteiten en -hogescholen 

Aan vrije universiteiten en hogescholen 

Aan de sociale verzekeringsinstellingen 

Aan provincies 

Aan gemeenten 

Aan waterschappen 

Aan instellingen zonder winstoogmerk met 
regionale of lokale reikwijdte 

Aan andere regionale en lokale overheden 

Aan het bijzonder/vrij nier-universitair onderwijs 

Ontvangsten 

Kapitaaloverdrachten: 

Van regionale en lokale overheden (voornamelijk 
gemeenten) 

Saldo - 2910 

7. Investeringen en desinvesteringen 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 

Aankoop van grond en gebouwen 

Nieuwbouw van gebouwen 

Aanleg van wegen 

Aanleg van waterbouwkundige werken, pijp- 
leidingen en overige werken 

Verwerving van andere investeringsgoederen 

Ontvangsten 

Verkoop van investeringsgoederen 

Saldo 

Bijlage 7 



8. Kredietverleningen en -aflossingen; deelnemingen en liquidatie van deelnemingen 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 

Kredietverleningen aan bedrijven 

Deelnemingen in bedrijven 

Kredietverleningen aan gezinnen 

Kredietverleningen aan E.G.-instellingen en -landen 

Deelnemingen in E.G.-landen 

Kredietverleningen aan andere dan E.G.- 
instellingen en -landen 

Deelnemingen in andere dan E.G.-landen 

Kredietverleningen aan de centrale overheid 

Kredietverleningen aan sociale verzekeringsinstellingen 

Kredietverleningen aan regionale en lokale 
overheden (voornamelijk woningwetleningen) 

Ontvangsten 

Kredietaflossingen door en liquidatie van deel- 
nemingen in bedrijven en financiële instellingen 

Kredietaflossingen door gezinnen 

Kredietaflossingen door E.G.-instellingen en 
-landen 

Kredietaflossingen door andere dan E.G.- 
instellingen en -landen 

Kredietaflossingen door sociale verzekeringsinstellingen 

Kredietaflossingen door regionale en lokale 
overheden (voornamelijk woningwetleningen) 

Saldo 

9. Overheidsschuld 

Code Omschrijving 

Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

- -- - -- - P- 

Uitgaven 1016 1 008 1 949 2 510 2 860 

9 1 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 1 016 l 008 l 949 2510 2 860 

Ontvangsten 

9 6 Opneming van gevestigde overheidsschuld 

97 Aanmuntingen 

Saldo 

Saldo rekeningen 1 t /m 9 , 

Bijlage 7 



De totalen van uitgaven en ontvangsten respectievelijk de saldi volgens de 
bijlagen "9-8 en 7-B stemmen overeen met de begrotings- en rekeningtotalen 
respectievelijk -saldi. Om dit te kunnen realiseren zijn de voorschriften van de 

enelux-classificatie op enkele onderdelen niet strikt nagevolgd. Om volledig 
aan te sluiten bij het Benelux-systeem dienen op de volgende punten 
wijzigingen te worden aangebracht: 

De aan het Gemeentefonds en het Provinciefonds toekomende aandelen 
in de belastingontvangsten, alsmede de grondbelasting, de personele 
belasting en de onroerend-goedbelasting worden enerzijds als ontvangsten 
en anderzijds als inkomensoverdrachten aan gemeenten respectievelijk 
provincies opgenomen. 
De ten bate van de Europese Gemeenschappen ontvangen invoerrechten 
en omzetbelasting worden enerzijds als ontvangsten en anderzijds als 
inkomensoverdrachten aan de Europese Gemeenschappen opgenomen. 
In plaats van de rijksbijdragen aan hef Rijkswegenfonds worden de 
uitgaven en de ontvangsten van het fonds opgenomen. 
De uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de kapitaalsverhouding 
met staatsbedrijven worden gesaldeerd. 

e afdracht van de omroepbijdragen wordt gesaldeerd met de 
desbetreffende ontvangsten. 
De uitgaven en ontvangsten van d iensten met een bedrijfsma 
karakter, zoals Staatsbosbeheer en meinen, worden gesaldeer 

e inhoudingen op lonen worden gesaldeerd met de lonen. 

De onderstaande tabel laat zien welke wijzigingen in het classificatiesysteem 
hieruit voortvloeien. 

Code 

Uitgaven Ontvangsten Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 
rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Na verwerking van deze mutaties geeft de economische classificatie het 
volgende totaal beeld te zien: 

1975 1976 1977 1978 1979 
Voorlopige Voorlopige Vermoedelijk Vermoedelijke Ontwerp- 

rekening rekening beloop uitkomsten begroting 

Uitgaven 
Ontvangsten 

Omdat de uitgaven en ontvangsten van saldi afwijken van de saldi uit de bijlagen 
het Rijkswegenfonds niet aan elkaar gelijk 7-A en 7-B. 
behoeven te zijn, kunnen de hier vermelde 
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C. Ontvangsten per f u n c t i e  

Voor- Voor- Vermoe- Vermoe- Ont- 
Rekening lopige lopige delijk delijke werp 

rekening rekening beloop uit- be- 
komsten groting 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Algemeen bestuur 

Defensie 

Buitenlandse betrekkingen 
(excl. ontwikkelingssamen- 
werking) 

Ontwikkelingssamenwerking 

Justitie en politie (incl. 
civiele verdediging) 

Verkeer en waterstaat 

Handel en nijverheid 

Landbouw en visserij 

Onderwijs en weten- 
schappen 

Cultuur en recreatie 

Sociale voorzieningen 

Volksgezondheid en milieu- 
hygiëne 

Volkshuisvesting 

Nationale schuld 

onverdeeld (zie bijlage 6) 

Totaal niet-belastingont- 
vangsten 3204 4232 4961 7544 7298 9648 13449 16194 18574 18891 

Kostprijsverhogende belas- 
tingen 10444 11953 13601 15406 16262 18360 21336 24988 27610 29147 

Belastingen op inkomen, 
winst en vermogen 13 471 16 430 18 789 22 689 25 965 29 642 32 620 36 675 37 270 40 844 

Totaal van de ontvangsten 27 119 32 615 37 351 45 639 49 525 57 650 67 405 77 857 83 454 88882 

Hieronder een ontvangst van de Neder- 
landsche Banlt N.V. voortvloeiende uit de 
overdracht door de Staat aan deze Bank van 
de Nederlandse deelneming in de Algemene 
Rekening van het Internationale Monetaire 
Fonds ad 1976 miljoen 

Hieronder begrepen 391 miljoen in 1974 
respectievelijk 650 miljoen in 1975 wegens 
winstuitkering door de Nederlandsche Bank 

N.v.en 202 miljoen in 1974voortvloeiende uit 
het verlenen van liquiditeitsgaranties aan de 
Bank voor Nederlandsche Gemeenten N.V. 
3 Hieronder een ontvangst van de Neder- 
landsche Banlt N.V. ad 761 miljoen wegens 
verrekening van Itoersverschillen 
4 Hieronder begrepen 360 miljoen wegens 
aflossing EG -krediet door Italië 



in deze bijlage is een overzicht opgenomen van de kapitaaluitgaven van de 
provincies en de gemeenten in de jaren 1 975 tot en met 1977 en in de 
eerste kwartalen van 1977 en 1978, alsmede een overzicht van de finan- 
ciering van die uitgaven. 

De kapitaaluitgaven, exclusief aflossingen, zijn afgenomen van 11 441 
miljoen in 1 976 tot 1 1 157 miljoen in 1977, derhalve met 284 miljoen 
(2,5%). In 1976 vond er een stijging plaats van 1 275 miljoen (1 2,5%). 

De kapitaaluitgaven exclusief aflossingen en exclusief de uitgaven voor 
volkshuisvesting vertoonden over 1977 een afneming van 2,0% tegenover 
een toeneming met 1 l ,6% over 1976. Uitgedrukt in procenten van het 
nationale inkomen heeft de dalende tendens van deze kapitaaluitgaven 
gedurende de laatste jaren zich in 1977 voortgezet. 

De categorie 'overige kapitaaluitgaven' vertoonde een stijging van 
158 miljoen of 13,3% en die betreffende 'bouwrijp maken van gronden voor 
woning bouw en industrie' van 90 miljoen of 5,3%. Alle andere categorieën 
kapitaaluitgaven - uitgezonderd de aflossingen - vertoonden een daling. 
De uitgaven voor volkshuisvesting daalden over 1977 met 3,75%, terwijl 
deze uitgaven over 1976 nog met 15,3% stegen; van 1972 tot 1 977 zijn 
deze uitgaven per saldo gestegen van 2 71 5 miljoen over 1 972 tot 2 900 
miljoen over 1977. De grootste procentuele daling vond plaats bij de 
categorie 'eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd' (41,7% of 
l 16 miljoen), doch deze daling is voornamelijk het gevolg van het inciden- 
teel hoge niveau van de uitgaven voor deze categorie over 1976, toen 
daarin een groot bedrag was begrepen wegens aankopen van woningen 
door de gemeente Rotterdam ten behoeve van renovatie. De uitgaven voor 
volksgezondheid daalden met 17% (66 miljoen). 

Het saldo van de lopende rekening (vóór afschrijving) steeg - evenals in 
1976 - zeer sterk, namelijk met 1 01 0 miljoen (33,6%) tot 4 01 7 miljoen. 
Mede hierdoor en door de teruglopende investeringsactiviteiten kon er, 
ook bij een vermindering van de hoeveelheid opgenomen vaste geldleningen 
met 801 miljoen, een consolidatie van de netto vlottende schuld plaats- 
vinden van 661 miljoen. 

Bijlage 9 



uitgaven, inclusief k~ip'ita~tlverstrekkingen~ van rovinciec en gemeenten o 

Eerste kwartaal 
1975 1976 1 977 1977 1 978 

Volkshuisvesting 

Bouwrijp maken van gronden voor woning- 
bouw en industrie 

Andere openbare werken 

Onderwijs, kunsten en wetenschappen 

Nutsbedrijven 

Volksgezondheid 

Eigendommen niet voor de openbare dienst 
bestemd 

Overige kapitaaluitgaven 

Totaal 

Aflossingen van 'opgenomen leningen 

Totaal te financieren 

Gefinancierd door: 

Saldo lopende rekening (vóór afschrijving) 

Kapitaalinkomsten 

Woningwetleningen 

Overige vaste leningen 

Ontvangen aflossingen op verstrekte vaste 
leningen 

Saldo mutaties netto vlottende schuld 

Totaal 12215 1 3 773 1 3 622 2 874 2 971 

Bijlage 9 



Uitgaven ten laste van 

A. Vóór 1978 aangegane verplichtingen 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse-Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieu hygiëne 

Totaal 

Rijkswegenfonds 

Staatsbedrijf der P.T.T. 

Bijlage l 0  



Uitgaven ten laste van Verwacht 
totaal 

1979 1980 1981 na 1 981 aangegane 
verplichtingen 

1978 

B. In 1978 aangegane of nog aan t e  gane verplichtingen 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Totaal 

Rijkswegenfonds 

Staatsbedrijf der P.T.T. 
P-  

I Voor zover leidend tot uitgaven in latere 
jaren 



Uitgaven ten laste van Geraamd in  
de begroting 

1979 1 980 1981 na i 981 19791 

C. In 7979 aan te gane verplichtingen 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Totaal ' 

Rijkswegenfonds 

Staatsbedrijf der P.T.T. 

- - - - -- 

Voor zover leidend to t  uitgaven in latere jaren 

Uitgaven ten laste van 

A + B + C tezamen 

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Totaal 

Rijkswegenfonds 

Staatsbedrijf der P.T.T. 

Bijlage '1 0 



Hoofdstuk Risico van de Staat aan het einde van Machtiging tot het verlenen 
van garanties krachtens 

begroting 
1977 1978 1979 1 978 W79 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening1 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
- - 

Totaal 39 i 55 1 3 609 15 876 2 288 4 300 

Exclusief garanties inzake door derden niet mogelijk een bedrag te ramen zodat 
verstrekte leningen ten behoeve van de deze ,,pro memorie" zijn vermeld (zie 
woningbouw. bijlage IV van hoofdstuk IX B) 

2 Voor een drietal posten, die in de stand Waarvan 1719 miljoen in verband met 
aan het einde van i977 voor een bedrag pensioenen. 
van 27,2 miljard zijn opgenomen, is het 

Bijlage i i 



Uit een vergelijking van de nationale schuld per 30 juni 1978 met de stand 
per 30 juni 1977 blijkt dat gedurende deze periode de totale staatsschuld is 
gestegen met 8 634 miljoen. In de periode 30 juni l 976 tot 30 juni 1977 
bedroeg de stijging l O 059 miljoen. De liquide middelen en vorderingen op 
korte termijn zijn in de periode 30 juni 1977 tot 30 juni 1978 gedaald met 
98 miljoen. 

De onderstaande tabel geeft van een en ander een beeld. 

30 juni 30 juni 30 juni 
1976 1977 1978 

Vaste binnenlandse schuld 38 192 45 176 51 91 6 

Schatkistpapier in omloop 7 842 9 366 9 729 

Muntbiljetten in omloop 13 13 13 

Stortingen door rijksfondsen en institutionele 
beleggers in anticipatie op uit te geven 
leningen (voorinschrijfrekening) 1 967 2 225 2 629 

Overige schulden op korte termijn 4 365 5 661 6 789 

Vergoedingen wegens geleden oorlogsschade 
(inclusief Grootboek voor de Wederopbouw) 12 9 8 

Totale staatsschuld 52 391 62 450 71 084 

Liquide middelen en vorderingen op korte 
termijn 

De vaste binnenlandse schuld is van 30 juni 1977 tot 30 juni 1978 gestegen 
met 6 740 miljoen. In deze periode zijn op de openbare kapitaalmarkt leningen 
aangegaan tot een bedrag van 2 700 miljoen en is 3550 miljoen van de voor- 
inschrijfrekening omgezet in vaste leningen. Op de onderhandse markt is een 
beroep gedaan tot een bedrag van 2 697 miljoen. Tegenover deze toeneming 
van in totaal 8 947 miljoen staat een daling door periodieke aflossing en 
inkoop tot een bedrag van 2 207 miljoen. Het bedrag aan uitstaand schatkist- 
papier is toegenomen met 363 miljoen. Het op 30 juni 1977 uitstaande 
bedrag ad 9 366 miljoen bestond uit biljetten. Gedurende de periode tot 
30 juni 1978 is i 577 miljoen aan biljetten geplaatst, terwijl l 21 4 miljoen 
aan biljetten is afgelost. Op 30 juni 1978 stond derhalve uit 9 729 miljoen. 

De afgifte van schatkistpapier heeft als volgt plaatsgevonden: 

Datum van 
inschrijving 

Looptijd Toegewezen Rentepercentage 
schatkistbiljetten bedrag vastgesteld bij 

toewijzing 

5 jr. 61 3 55/~ 6 

5 jr. 340 55/8 

5 jr. 624 513/16 

De schuld uit hoofde van stortingen door rijksfondsen in anticipatie op uit 
te geven leningen (voorinschrijfrekening) is in de periode 30 juni 1977 tot 
en met 30 juni 1978 met 404 miljoen gestegen. 

Zoals reeds hiervoor is vermeld is 3 550 miljoen van deze rekening omgezet 
in vaste leningen en opgenomen onder de vaste binnenlandse schuld. 

De mutaties in de overige posten van de binnenlandse schuld resulteerden 
per saldo in een toeneming van l 126 miljoen. 

De daling van de liquide middelen en vorderingen op korte termijn met 
98 miljoen is de resultante van een daling van de liquide middelen met 
i 05 miljoen en een stijging van de vorderingen op korte termijn met 7 miljoen. 



Overzicht v a n  de ontwikkel ing v a n  de nat ionale CGP~UIJP 

Vaste binnenlandse 
schuld 21 254 

Schatkistpapier in omloop 5 852 

Muntbiljetten in omloop 1 8 

Schuld aan gemeenten en 
provincies (ter zake van 
belastingen) 1 1 

Gemeentefonds en 
Provinciefonds 

Stortingen door rijksfondsen 
en institutionele beleggers in 
anticipatie op uit te 
geven vaste leningen 
(voorinschrijfrekening) l 4 2 9  

Overige binnenlandse schul- 
den op korte termijn 2 052 

Vergoedingen wegens gele- 
den oorlogsschade (incl. het 
Grootboek voor de Weder- 
opbouw) 28 

Totaal binnenlandse schuld 30 644 32 872 ,35 065 36 507 38 753 41 291 46 765 55 006 61 712 71 084 

Vaste buitenlandse schuld 1 08 9 8 7 4 60 39 23 12 m - - 

Totaal binnenlandse en 
buitenlandse schuld 30 752 32 970 35 139 36 567 38 792 41 314 46 777 55 006 61 712 71 084 



(met ter vergelijking de cijfers waas de balans 1976) 

Activa 1 976 1977 

Kas-, bank- en girosaldi 

Vorderingen op korte termijn: 

a. Belastingen 

b. Nog ten gunste van 1977 (1 976) te ontvangen andere 
middelen 

c. Overige vorderingen 

Vorderingen uit hoofde van contracten e.d., waartegenover 
verplichtingen staan (contrapost aan de creditzijde onder 
no. l O) 

Vorderingen op lange termijn: 

a. Leningen woningwetbouw 

b. Overige vorderingen 

Deelnemingen in en leningen aan internationale instellingen 

Staatsbedrijven en deelnemingen in ondernemingen 

Onroerende en roerende goederen 

Diverse activa 



Passiva 1976 1977 

9 Schulden op korte termijn: 

a. Schatkistpapier in omloop 8 372 

b, Onbelegde gelden Postcheque- en Girodienst 81 4 

c. Schulden uit hoofde van leveringen, werkzaamheden enz. 4 949 

d. Diverse schulden op korte termijn 1 O 227 

i O Verplichtingen uit hoofde van contracten e.d., waartegen- 
over vorderingen staan (contrapost aan de debetzijde onder 
no. 3) 

1 1 Verplichtingen, verband houdende met de deelnemingen in 
internationale instellingen 

12 Stortingen door rijksfondsen in anticipatie op een uit te 
geven vaste lening 

13 Schulden op lange termijn: 

a. Geconsolideerde binnenlandse schuld 

b. Verplichtingen betreffende het Algemeen burgerlijk 
pensioenfortds 

c. Verplichtingen betreffende andere pensioenfondsen 

d. Verplichtingen betreffende het Invaliditeits- en 
Ouderdomsfonds 

e. Overige schulden op lange termijn 

i 4 Reserve waardeveranderingen 

15 Saldo 

Door het Rijk verstrekte garanties e.d. 39 820 50 561 



Nederlandsche Bank 

Rekening-courant 

Bijzondere rekening 

Postrekening 1 

Overige saldi 

a, Belastingen 

De samenstelBirag van het bedrag van 19 780 miljoen luidt als volgt: 

1 Kohierbelastingen: 

Reeds opgelegd (saldo kohierdebiteuren) 

Nog niet opgelegd (globale schatting): 

Over 1976 en voorgaande jaren 

Over 1977 

Niet-kohierbelastingen: 

Loonbelasting 

Omzetbelasting 

Accijnzen 

Successierechten 

Diversen 

23 335 
Hierop in mindering gebracht: 

Aandeel Gemeentefonds en aandeel Provinciefonds 2 620 

Ultimo 1977 reeds ontvangen, doch nog niet ten 
gunste van de middelen of van de kohieren 
geboekt 935 

3 555 

b. Nog ten gunste van 7977 (7976) te ontvangen andere middelen 

Deze post bestaat voornamelijk uit in 1978 te ontvangen inkomsten uit aard- 
gas over 1977. 

Bijlage 13 



c. Overige vorderingen. 

Het balansbedrag van 6 624 miljoen bevat een groot aantal vorderingen, 
waaronder de saldi in rekening-courant met het Staatsbedrijf van de P.T.T., 
de lopende rente van de leningen ingevolge de woningwet, de vordering 
op de Nederlandsche Bank wegens aandeel van de Staat in de winst over 
i 977 en vorderingen op gemeenten uit hoofde van voorschotten inzake 
onroerend - goedbelastingen. 

De balansbedragen hebben voornamelijk betrekking op het Ministerie van 
Defensie (ca. 7 410 miljoen) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(ca. 1 435 miljoen). 

a. /eningen woningwetbouw 

In 1977 werden leningen verstrekt tot een bedra 2 91 4 miljoen; aan 
aflossingen werd ontvangen 199 miljoen. 

b. O verige vorderingen 

e balansbedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Studievoorschotten 

Op derden te verhalen ruil- en herverkavelingskosten 

Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings- 
landen N.V. (inzake leningen aan diverse landen) 

Voorschotten aan de Stichting Beheer Landbouw- 
gronden 

Vordering op de Nederlandse Antillen met betrekking 
tot het leningsgedeelte der ontwikkelingshulp 

Vordering op Indonesië krachtens de overeenkomst van 
i 966 

Leningen in het kader van het Bezitsvormingsfonds 

Academische ziekenhuizen wegens verstrekte 
financieringsmiddelen 

Vorderingen op de Stichting Waterbouwkundig 
Laboratorium 

Bijdrage aan de Europese Investeringsbank ten behoeve 
van de kredietverlening aan Turkije 

Diverse vorderingen 

Bijlage 1 3 



en aan internationale iirïrcteI9in 

Deelnemingen en Verplichtingen 
leningen (Balanspost 11) 

(8alanspost 5) 

Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling 1 987 2 576 1 789 2 328 

Internationale Ontwikkelingsassociatie 81 0 920 21 7 27 l 

Europese Investeringsbank 576 578 504 500 

Aziatische Ontwikkelingsbank 92 92 6 9 67 

Aziatisch Ontwikkelings Fonds 78 78 60 50 

Afrikaans Ontwikkelings Fonds 56 5 6 3 9 3 9 

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank - 26 25 

Inter-Amerikaanse Ontwikkelings- 
bank - Fonds voor Speciale Operaties - 26 22 

Internationale Financierings 
Maatschappij 

Diversen 4 5 53 i 7 

e belangrijkste mutaties in 1917 betreffen: 

- de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling. 
De deelneming is in 1977 verhoogd met S 175,6 miljoen tot S 7673 
miljoen. Van de verhoging is een bedrag van f 49 miljoen betaald. 

- de Internationale Ontwikkelingsassociatie. 
Vooruitlopend op de 5e aanvulling van de middelen heeft Nederland in 
het kader van de overbruggingsregeling, die dient om het aangaan van 
leningverplichtingen door deze instelling te waarborgen, voor een bedrag 
van f l l O miljoen deelgenomen. Met dit bedrag zijn ook de verplichtingen 
toegenomen. 
Daarentegen verminderden de verplichtingen met een bedrag van f 56 
miljoen als gevolg van de verzilvering van 'notes'. 

- de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. 
Nederland is in 1977 toegetreden tot deze bank met een deelname in het 
kapitaal en een deelname in het Fonds voor Speciale Operaties, elk voor 
een bedrag van S 9,4 miljoen, waarvan een deel is betaald en een deel 
beschikbaar is gesteld in de vorm van 'notesg. 

De waardering is in het algemeen gebaseerd op de intrinsieke waarde, zoals 
deze uit de gepubliceerde balansen van de desbetreffende bedrijven en 
ondernemingen kan worden afgeleid. In de gevallen dat de Staat een 
minderheidsdeelneming heeft in een onderneming, waarvan de aandelen 
aan de beurs genoteerd zijn (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken N.V., Nederlandsche Middenstandsbank N.V., A.K.Z.O. N.V.) 
is de beurskoers op de balansdatum als grondslag voor de waardebepaling 
gebruikt. 



Specificatie wan het  balansbedrag : 

Staatsbedrijf der P.T.T. 

Rijkspostspaarbank 

N.V. DSM 

N.V. Nederlandse Spoorwegen 

De Nederlandsche Bank N.V. 

Koninklijke Luchtvaart Mij  N.V. 

N.V. Luchthaven Schiphol 

N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten 

Nationale Investeringsbank N.V. 

Ultra Centrifuge Nederland N.V. 

Nederlandsche Middenstandsbank N.V. 

Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal- 
fabrieken N.V. 

Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 

Nederlandse Energie Ontwikkelings Mij  B.V. 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Overige Staatsbedrijven en deelnemingen 

1 Waarvan nog te storten 350 miljoen, 
( i  976: 400 miljoen), welk bedrag is opge- 
nomen onder balanspost 9 d; bovendien 
inclusief verstrekte lening ad 25 miljoen. 
2 Inclusief verstrekte lening ad 65 miljoen 
(1 976) resp. 60 miljoen (1 977). 
3 Inclusief converteerbare obligaties ad 
49 miljoen en 5% preferente niet-winst- 
delende aandelen ad nominaal 400 miljoen, 

waarvan nog te storten i 00 miljoen, welk 
bedrag is opgenomen onder balanspost 9 d. 
4 Waarvan nog te storten 42 miljoen, welk 
bedrag is opgenomen onder balanspost 9 d. 

Inclusief verstrekte lening ad 61 miljoen 
(1 976) resp. 57 miljoen (1 977). 

Waarvan nog te storten 50 miljoen, welk 
bedrag is opgenomen onder balanspost 9 d. 
7 Waarvan nog te storten 2 miljoen, welk 
bedrag is opgenomen onder balanspost 9 d. 

De toeneming van het balansbedrag in i 977 met 3 080 miljoen heeft 
betrekking op netto - investeringen ten bedrage van 81 0 miljoen, netto - 
toeneming van de reserves van i 380 miljoen, waardestijging van 800 miljoen 
(welk bedrag op de Staatsbalans is gereserveerd onder post 14), alsmede 
op het door de Staat in i977 betaalde deel ad. 90 miljoen van de bijdrage 
aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen wegens de exploitatiektekorten tot en 
met i 975. Van deze bijdrage was ultimo 'l 977 door de Staat nog i i 50 
miljoen verschuldigd. Bij de waardebepaling van deze deelneming voor de 
Staatsbalans is dit bedrag in mindering gebracht op de intrinsieke waarde 
van de N.V., gebaseerd op haar balans ultimo 11 977. 

De goederen zijn in het algemeen gewaardeerd op de vervangingswaarde. 
In een aantal gevallen is voor de benadering hiervan uitgegaan van de 
historische kostprijs welke door middel van indexcijfers is herleid tot de 
vervangingswaarde. 

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 
Belangrijke waardestijgingen zijn gereserveerd op de balans onder post l d. 
De samenstelling van het balansbedrag en de mutaties in i 977 blijken uit 
onderstaand overzicht. 
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l 

(Gecorrigeerde) Investeringen Afschrijvingen Verhoging Waarde 
waarde per in in waarde i.v.m. Per 

31 -1 2-1 976 1 977 1977 stijging prijspeil 31 -1 2-1 977 
-- p pp- 

Ministerie van Defensie: 

Marine 4 067 559 136 60 4 550 

Landmacht 6 551 1 154 337 230 7 598 

Luchtmacht 2 940 859 253 70 3 616 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 29 529 l 082 381 2 840 33 070 

Agrarische eigendommen 1 7 802 60 23 340 8 179 

Burgerlijke rijksgebouwen 7 286 448 98 540 8 176 

Diversen 1 325 2542 58 5 l 526 

l Inclusief waterbouwkundige werken in de In dit bedrag is 166 miljoen begrepen 
IJsselmeerpolders wegens toeneming van de voorraden van 

het Landbouw Egalisatiefonds 

Het bedrag van 4 085 miljoen is gereserveerd onder post 14, zodat het 
balanssaldo door deze waardeverhoging van de activa niet is beïnvloed. 

c. Schulden uit hoofde van leveringen, werkzaamheden enz. 

Deze schulden hebben voornamelijk betrekking op de per 31 december i 977 
naar verwachting nog te betalen bedragen wegens leveringen, werkzaam- 
heden enz. 

d. Diverse schulden op korte termijn. 

Deze post omvat een groot aantal schulden van uiteenlopende aard welke 
niet vallen onder de bij post 9 c gegeven omschrijving. 
Tot de belangrijkste mutaties behoren: 

het vervallen van de schuld aan de Nederlandsche Bank ultimo 1976 ad 
871 miljoen wegens nadelige koersverschillen over 1976 (Kamerstuk 
Tweede Kamer no. 15 099 d.d. 13 juli 1 978) 
de toeneming van de bij het Rijk belegde reserves van het Staatsbedrijf 
der P.T.T. van 3 544 miljoen tot 4 347 miljoen, alsmede van de lopende 
interest van de Staatsschuld van 1 629 miljoen tot 1 991 miljoen. 

sera in anticipatie op een uit  t e  
even vaste lening 

Het bedrag van 2 606 miljoen heeft geheel betrekking op de stortingen 
(ingevolge de beleggingswet) door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. 



77 kunnen alls voigt worden gespecificeer 

Stortingen ten bedrage van 3 942 

Deelnemingen in Staatsleningen: 

85% onderhandse lening 1977 

8%% onderhandse lening 1977 1 1  

85% onderhandse lening 1977 111 

8 % onderhandse lening 1977 

8 % onderhandse lening 1977 

72% onderhandse lening 1977 

72% onderhandse lening 1977 

Uitbetaald ten laste van de gestorte bedragen 

Saldo toeneming in 1 977 620 

a. Geconsolideerde binnenlandse schwld. 

In het 'Algemeen verslag van de stand der Staatsschuld op 3'1 december 
"177' zijn specificaties van de ultimo 1977 openstaande leningsbedragen 
opgenomen. De mutaties in 1977 worden gevormd door nieuwe leningen fot 
een bedrag van 7 974 miljoen en amortisatie ten bedrage van 1 928 miljoen. 

b. Verplichtingen betreffende het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. 

De vermindering van de verplichtingen in 1977 bestaat uit de aflossings- 
bestanddelen van de in 1 979 betaalde annuïteiten. 

c. Verplichtingen betreffende andere pensioenfondsen. 

Van het balansbedrag heeft 1 663 miljoen betrekking op het Spoorweg- 
pensioenfonds en 409 miljoen op het Algemeen Mijnwerkersfonds. 
De verplichtingen jegens deze pensioenfondsen verminderden in verband 
met de in 1977 gedane betalingen. 

d. Verplichtingen betreffende het lnvaliditeits- en Owde~dornsfonds. 

Rekening houdend met de gewijzigde afkoopregeling neergelegd in de Wet 
van 26 mei '1 976 tot nadere wijziging van de Liquidatiewet invaliditeits- 
wetten (Stb. 296) kan het tekort evenals in de vorige balans globaal 
becijferd worden op 2,2 miljard. 

e. Overige sch wlden op lange termun. 

Van het balansbedrag heeft 563 miljoen betrekking op de schuld van ket 
Rijk wegens overneming van de explotatietekorten over 1974 en 1 975 
van de gemeenten die een eigen openbaar vervoerbedrijf exploiteren en 
123 miljoen op de schuld aan de gemeente Rotterdam wegens de bijdrage 
in de aanlegkosten van het metrotracé, 
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de middenstand 

de E.E.G. in verband met financiering door lidstaten van de uit 
olieprijsverhogingen voortvloeiende betalingsbalanstekorten 

volksontwikkeling en maatschappelijk werk 

de N.V. Luchthaven Schiphol 

de Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel 
(Eurofima) 

de ontwikkeling van de Nederlandse Antillen 

de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten 

het Borgstellingsfonds voor de Landbouw 

de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek 'Fokker' 

de N.V. Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij 

de Volvo Car B.V. (voorheen N.V. D.A.F. Personenautofabriek) 

hotels 

het 'lnstitut International des Brevets' 

de Stichting Scheepsbouwkundig Proefstation Wageningen 

de N.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij 

de N.V. Nederlands Congresgebouw 

rijksambtenaren in verband met aangegane leningen bij aankoop 
van een woning 

de N.V. Administratiekantoor Betalingen Indonesië 

de N.V. Vuilafvoer Maatschappij V.A.M. 

de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 

de Vincent van Goghstichting 

de emigratie 

overige garanties inzake leningen 

Garantie krachtens artikel N 2 van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet 

Verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer 

Garanties voor schaden als gevolg van kernongevallen, verleend aan een negental instellingen op het 
gebied van de kernenergie tot een maximum van 430 miljoen per ongeval 

Verzekering van het casco van de Beneluxtunnel tot een bedrag van 60 miljoen, voor zover eventuele 
schade een bedrag van 40 miljoen te boven gaat 

Gedeeltelijke herverzekering van het casco- molestrisico met betrekking tot de luchtvloten van de 
K.L.M. en haar dochterondernemingen 

Verplichtingen van de Rijkspostspaarbank jegens inleggers 

Garantie aan de Stichting Pensioenfonds van collecteurs en collectrices van de Nederlandse Staatsloterij 

Zekerheidsstelling tot een bedrag van 30 miljoen in verband met het communautair douanevervoer 
ingevolge de bepalingen van de E.E.G. verordening nr. 542169 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 18 maart 1969 

Garantie aan De Nederlandsche Bank N.V. terzake van verliezen uit hoofde van haar deelneming aan de 
op 8 februari 1977 in werking getreden Sterlingsteunregeling 

' 

Liquiditeifsgaranties 

aan de N.V. Bank voor luederlandsche Gemeenten tot een bedrag van 300 miljoen 

aan de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. tot een bedrag van 80 miljoen 

685 

473 

3'1 4 

348 

31 4 

230 

244 

143 

139 

26 

98 

86 

52 

31 

27 

17 

1 

1 6 

I2 

i 1 

'111 

9 

3 6 

i 20 

24 

P.M. 

P. M. 

P. M. 

' P.M. 

P.M. 

P.M. 

- 

P.M. 

P.M. 

81 9 

61 5 

377 

342 

342 

26 1 

204 

'1 63 

130 

'1 24 

93 

8 "1 

5 2 

30 

26 

17 

I4 

2 

12 

'10 

10 

9 

46 

i 40 

2 6 

P.Mm 

P.M. 

3 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

P.M. 
4 

-- p -- 

j In  vorige jaren opgenomen onder 'overige Op de balansdatum werd geen risico a De overeenkomst van herverzekering is 
garanties inzake leningen' gelopen. op 20 januari 1977 geëindigd. 

Deze garantie is in 1 977 beëindigd. 

Tenslotte volgt  nog  een opstelling waarin de Staatsbalans ul t imo i977 en 
de  balansen van de vier voorafgaande jaren in gecomprimeerde vorm zijn 
weergegeven. 



Activa 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 
1973 1 974 1975 1 976 1 977 

Kas-, bank- en girosaldi 

Vorderingen op korte termijn: 

a. Belastingen 

b. Overige 

Vorderingen uit hoofde van contracten e.d., 
waartegenover verplichtingen staan 

Vorderingen op lange termijn: 

a. Leningen woningwetbouw 22 51 4 25 247 27 862 30 961 33 676 

b. Overige 3 614 4 053 4 020 4 578 4 971 

Deelnemingen in en leningen aan internationale 
instellingen 3 047 3 432 3 671 3 664 4 423 

Staatsbedrijven en deelnemingen in onder- 
nemingen 

Onroerende en roerende goederen 39 71 5 46 035 54 270 59 555 66 71 5 

Diverse activa 300 158 113 101 53 

Bijlage i 3 



Passiva 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 
i 973 1974 1 975 1976 1977 

Schulden op korte termijn: 

a. Schatkistpapier in omloop 

b. Overige 

Verplichtingen uit hoofde van contracten e.d., 
waartegenover vorderingen staan 

Verplichtingen, verband houdende met d e  deel- 
nemingen in internationale instellingen 

Stortingen door rijksfondsen in anticipatie op  
een uit te geven vaste lening 

Schulden op  lange termijn: 

a. Binnenlandse (en buitenlandse) schuld 

b. Verplichtingen betreffende pensioenfondsen 
en het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds 

c. Overige 

Reserve waardeveranderingen 

Saldo 

Door her Rijk verstrekte garanties aan De 
Nederlandsche Bank N.V. 1 

Overige door het Rijk verstrekte garanties e.d. 15 984 19 906 27 91 O 39 820 50 561 

Deze garanties zijn in 1978 met 
terugwerkende kracht tot I januari 1976 
vervallen (Kamerstuk Tweede Kamer no. 
15 099, dd. 13 juli "178). 

Bijlage 13 



Begroting Werkelijke Begroting '1 979 
1978 sterkte per 

30-6-1 978 ' 

il Hoge Colleges wan Staat en Kabinet der Koningin 

I I 1  Algemene Zaken 

IV Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 

V B~itenlandse Zaken 
(waarvan t.b.v. ontwikkelingssamenwerking) 

VO Justitie (excl. Rijkspolitie) 

Rij ks politie 

VII Binnenlandse Zaken 

VIII Onderwijs en Wetenschappen (excl. rijksonderwijs- 
instellingen) 

Rijks~nderwijsinstellingen 

IXB Financiën 2 

X Defensie 

XI Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

XII Verkeer en Waterstaat 

XIII Economische Zaken 

XlV Landbouw en Visserij 

XV Sociale Zaken 

XVI Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

>(W I Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Algemeen burgerlijk pensioenfonds 

Totaal 

1 Inclusief servicekrachten (omgerekend tot 
manjaren) die formatieplaatsen bezetten. 

* Waarvan ten behoeve van derden 
4500 man (1 978) en 4650 man (1 979). 



In deze bijlage is per departement onderscheid gemaakt naar vier groepen, 
te weten de groep hoger personeel I: schaal i 51 tot en met i 54 BBRA1 
en hoger; de groep hoger personeel II: schaal i i 2 en de schalen i 2 7  tot en 
met i 50 BBRA, en de groepen middelbaar personeel en overig personeel. 
Deze bijlage is ontleend aan de bijlage II van de memorie van toelichting 
van de afzonderlijke begrotingsontwerpen. 

Met name wat betreft het onderscheid tussen de groepen hoger personeel 
B en I I  berust de presentatie voor de jaren i 968, i 973 en i 978 ten dele op 
schattingen; in de bijlagen bij de memories van toelichting werd namelijk 
niet in alle gevallen de samenvatting voldoende gespecificeerd. Vanaf i 979 
is in deze situatie verbetering gekomen doordat in de memorie van 
toelichting een nadere specificatie van de salarisschalen wordt gegeven. De 
cijfers voor i 979 zijn dan ook vooral wat het hoger personeel I en II betreft 
niet geheel vergelijkbaar met de schattingen van e voorafgaande jaren. 

ij de departementen Onderwijs en Wetenschappen en Landbouw en 
Visserij zijn grote aantallen personeel niet nader onder te verdelen. Het betreft 
hier het totale aantal personeel van de rijksuniversiteiten en hogescholen. 

De indeling in groepen per ministerie luidt in procenten van het totaal 
aantal burgerpersoneel per ministerie. 

Hoge Colleges van Staat 1968 1973 1 978 1 979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel l l 

4. Hoger personeel I 

Algemene Zaken 1968 1 973 1978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. H oger personeel I I 

4. Hoger personeel I 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken 
1968 1973 1978 i 979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel l l 

4. Hoger personeel I 

1 B B RA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren. 



- - 

Buitenlandse Zaken (exclusief Buitenlandse Dienst) 
1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel ll 

4. Hoger personeel l 

- - pp - -p- 

Justitie (inclusie f rijksp olitie) 1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel ll 

4. Hoger personeel I 

Binnenlandse Zaken 1968 1973 1978 1979 

l. Overig personeel 42,8% 31,7% 30,6% 29,8% 

2. Middelbaar personeel 39,2% 40,5% 41,9% 46,4% 

3. Hoger personeel ll l 4,4% 26,0% 25,2% 21,4% 

4. Hoger personeel I 3,6% l ,8% 2,3% 2,4% 

Onderwijs en Wetenschappen (exclusief instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs) 1968 1973 1978 1979 

1. Overig pe,rsoneel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel ll 

4. Hoger personeel l 

Financiën 1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 38,3% 38,1% 25,3% 22,0% 

2. Middelbaar personeel 55,9% 56,4% 68,3% 70,2% 

3. Hoger personeel ll 

4. Hoger personeel I 

-- -- 

Defensie 1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel I I  

4. Hoger personeel I 
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Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1 968 1 973 1978 1979 

I. Overig personeel 349% 31,6% 36,7% 35,8% 

2. Middelbaar personeel 547% 55,4% 53,8% 55,0% 

3. Hoger personeel I I 9,0% 1 1 ,4% 8,6% 8,3% 

4. Hoger personeel I 1,4% 1,6% O, 9% 0,9% 

Verkeer en Waterstaat 1 968 1 973 1 978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel I I 

4. Hoger personeel l 

Economische Zaken 1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 22,9% 41,8% 38,7% 40,0% 

2. Middelbaar personeel 56,9% 40,2% 38,0% 37,7% 

3. Hoger personeel li 1 8,5% 16,7% 21,2% 202% 

4. Hoger personeel I 1 ,7% 1,3% 2,1% 2,1% 

Landbouw en Visserij (exclusief instellingen 
wetenschappelijk onderwijs) 1968 1973 1978 1 979 

1. Overig personeel 36,2% 34,4% 34,8% 33,9% 

2. Middelbaar personeel 50,5% 48,4% 47,6% 45,8% 

3. Hoger personeel 11 12,2% 15,9% 16,3% 18,2% 

4. Hoger personeel I 1 ,l % 1,3% 1 ,3% 2,1% 

Sociale Zaken 1968 1 973 1978 1979 

1. Overig personeel 37,0% 28,6% 1 9,5% 1 9,3% 

2. Middelbaar personeel 51 ,l % 60,5% 66,3% 67,3% 

3. Hoger personeel I I 9,0% 9,8% 13,0% 11,7% 

4. Hoger personeel I 2,9% 1 ,l % 1,2% 1,7% 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel I1 

4. Hoger personeel I 
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Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1968 1973 1978 1979 

1. Overig personeel zie bij Soza 47,9% 48,8% 45,1% 

2. Middelbaar personeel 38,0% 31,5% 32,6% 

3. Hoger personeel l1 8,9% 15,3% 17,1% 

4. Hoger personeel l 5,2% 44% 5,2% 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1968 1973 1978 1979 

l. Overig personeel 

2. Middelbaar personeel 

3. Hoger personeel I1 

4. Hoger personeel I 

Onderstaand worden gegevens voor het totale burgerlijk rijkspersoneel 
gegeven. 

Categoráeh  van burgeriijk rijkspersoneel1 (als % wan het  totaal )  

Overig personeel 

Middelbaar personeel 

Hoger personeel I I 

Hoger personeel I 

Totaal 

Totaal in aantallen 

%-stijging 
- -- pp - 

1 Excl. de rijksonderwijsinstellingen 

In de bovenstaande tabel wordt  geillustreerd hoe i n  een tijdsbestek van 
10 jaar de samenstelling van het rijkspersoneel geleidelijk is gewijzigd. I n  het 
oog springend is de verschuiving i n  de richting van de categorieën middel- 
baar en hoger personeel, welke samenhangt met de gestegen schoiingsgraad 
van het personeel. Gezien deze gewijzigde personeelssamenstelling en 
gezien de relatief zeer sterke groei van het rijkspersoneel i n  de periode 
1968-1 978 is  het duidelijk dat het Rijk een relatief groot deel van het sterk 
gestegen arbeidsaanbod van beter geschoolden heeft opgevangen. Ditzelfde 
geldt voor de gehele overheidssector. De wijziging i n  de personeelssamen- 
stelling vormt overigens een van de belangrijkste oorzaken van de  incidentele 
looncomponent bi j  het Rijk. 
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De ontwikkeling van de uitgaven van de gehele overheid en van de sociale 
verzekeringen (weergegeven in percentages van het netto nationale inkomen 
tegen marktprijzen) blijkt uit onderstaande grafiek. De grafiek toont duidelijk 
dat van de collectieve uitgaven de uitgaven van de sociale verzekeringen 
relatief het sterkst zijn gegroeid. 

i Rijk 
I Overige publiekrechtelijke lichamen 
lll Sociale Verzekeringen 
IV Rijk + Overige publiekrechtelijke lichamen 
V Rijk -t Overige publiekrechtelijke lichamen + Sociale Verzekeringen 
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Uitga ven 13 192 Ontvangsten 

Uitkering lager onderwijs l 921 l2,94% van de zuivere opbrengst van de 

Algemene uitkering 

Aanvullende bijdrage 

Vergoeding aan de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten 

E. Provinciefonds 

239 daarvoor aangewezen belastingen 

30 Rijksuitkering lager onderwijs 

Rente over de reserve 

2 

Uitga ven 

Uitkeringen aan provincies, als bedoeld in 
artikel 1 60 van de Provinciewet 

F. Staatsdirukkeri3- en 

Lasten en baten van de exploitatie 

771 Ontvangsten 

0,885% van de zuivere opbrengst van de daarvoor 
771 aangewezen belastingen 

Lasten 

Bedrijfsrekeningen 

Papier en andere directe materialen 

Werk door derden 

Afschrijvingen 

\/ennootschapsbelasting 

Overige uitgaven 

Uitkering aan het Rijk van het 
voordelig saldo van de exploitatie 

- p p  

Baten 

Opbrengsten 

Andere baten van de exploitatie 

Kapitaaluitgaven en -ontvangsten 

Uitga ven 

Gebouw en terrein 

Aanschaffing van werktuigen en gereedschappen 

Uitkering aan het Rijk wegens afschrijvingen 

18 Ontvangsten 

7 Uitkering van het Rijkvoor investeringen 

5 Afschrijvingen 

6 

osterijen, Telegrafie en 

Lasten en baten van de exploitatie van de PTT 

Lasten 

Posterijen 2 332 

Telegrafie 21 9 

Telefonie 3 481 

Omroep en televisie 80 

Postcheque- en Girodienst 1 037 

Lasten fonds tot dekking pensioenver- 
vangende uitkeringen aan personeel 
v.m. radiodistributiecentrales - 
Extra 3'12% heffing i.v.m. nader te 
t reffen tariefmaatregelen 

'waarvan komt ten laste van afschrijvingen, 
rente en overige lasten - 1626 
zodat wordt uitgetrokken 

Afschrijvingen 

Rente 

Overige lasten 

Toevoeging aan fondsen en reserves 

Uitkering aan het Rijk van het voordelig saldo 

7 697 Baten 

Posterijen 

Telegrafie 

Telefonie 

Omroep en televisie 

Postcheque- en Girodienst 

Nader te treffen tariefmaatregelen 

Overige baten 



Kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de PTT 

Uitga ven 2 926 Ontvangsten 2 926 

Kosten van voorbereiding, oprichting, uitbrei- Uitkering van het Rijk ter bekostiging van 
ding en vernieuwing van duurzame bedrijfs- kapitaaluitcraven 
middelen ' 414 

Uitkering van het Rijk wegens financiering 
Deelneming 'International telecornmunications deelneming 'International telecommunications 
satellite consortium' 2 satellite consortium' 

Het bedrag, waarmede de waarde van de voor- Uitkering van het Rijk van het bedrag, waarmede 
raden op het einde van het dienstjaar blijkt te de waarde van de voorraden op het einde van 
zijn vermeerderd P. M. het dienstjaar blijkt te zijn vermeerderd P.M. 

977 

533 

Uitkering aan het Rijk wegens afschrijvingen op 
duurzame bedrijfsmiddelen 

Afschrijvingen op duurzame bedrijfsmiddelen 
977 

Toevoeging aan fondsen en reserves 

533 
Deponering bij het Rijk wegens toevoeging aan 
fondsen en reserves 

Lasten en baten van de exploitatie 

Lasten 

Bedrijfslasten 

Toevoeging aan fondsen en reserves 

7 368 Baten 

1 026 Bedrijfsbaten 

342 

Kapitaaluitgaven en -ontvangsten 

Uitga ven 

Kosten van aanschaffing van bedrijfsmiddelen 
en voorraden 

7 Ontvangsten 

Beschikking over de middelen van de reserve 
7 voor de aanschaffing van bedrijfsmiddelen en 

voorraden 

H. Staatsmuntbedrijf 

Lasten en baten van de exploitatie 

Lasten 

Personeelslasten 

Afschrijvingen en overige uitgaven 

9 0 Baten 

7 Bijdrage van het Rijk tot dekking van de 
exploitatielasten 

Opbrengst van voor derden uitgevoerde werk- 
zaamheden 4 

P.M. Overige baten 

Kapitaaluitgaven en -ontvangsten 

Uitga ven 7 Ontvangsten 

Uitkering van het Rijk voor investeringen 

~ fsch r i j v in~  voor aflossing op het kapitaal 

Aanschaffing van werktuigen en meubelen en 
aanmaak van werktuigen 

Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het 
kapitaal 

Lasten en baten van de exploitatie 

Lasten 7 3  Baten 

Uitgaven voor havens, hallen, water, elektrici- 
teit, terreinen, scheepshellingen en droogdok 
e.d. 

Inkomsten van havens, hallen, waterleiding, 
elektriciteit, terreinen, scheepshellingen en 
droogdok e.d. 

Afschrijvingen en reservering Uitkering van het Rijk ten bedrage van het 
nadelig saldo van het bedrijf Overige uitgaven 
Overige ontvangsten 
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Kapitaaluitgaven en -ontvangsten 

Uitgaven 

Terreinen, gebouwen en inrichtingen 

Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op het 
kapitaal 

2 Ontvangsten 

l Uitkeringen van het Rijk voor investeringen 

Afschrijvingen en toevoeging aan de reserve 
1 

Uitga ven 

Uitgifte van renteloze leningen 

Uitvoeringskosten 

20 inkomsten 

1 8 Rente uit fondsgelden 

2 Aflossing van renteloze leningen 

Uitga ven 2 950 Inkomsten 

Investeringsbijdragen en investeringstoeslagen 2 950 Inkomsten uit inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting 

Desinvesteringen 

3 885 

P.M. 



Aanvullend beleid 
Onder het aanvullend beleid wordt in  deze 
nota verstaan het pakket maatregelen 
waartoe de Regering ter stimulering van de 
economie heeft besloten, in  aanvulling op 
het in Bestek '81 aangekondigde ombui- 
gingsbeleid. 

Aanvul!ends posten 
Posten die nog niet in de ontwerp- 
begrotingswetten konden worden opge- 
nomen maar die terwille van een volledig 
beeld wel reeds in de totaalcijfers van de 
miljoenennota zijn begrepen (veelal posten, 
waarvan de verdeling over de begrotings- 
hoofdstukken nog niet kan worden aan- 
gegeven). 

Algemene ui tker ing (u i t  he t  
Gemeentefonds) 
Een uitkering, welke de gemeenten i n  
beginsel naar eigen inzicht kunnen uitgeven. 

Appreciat ie (van een munteenheid) 
- Effectieve appreciatie van de gulden 

Stijging van de effectieve koers van de 
gulden. 

- Effectieve koers van de gulden 
Gewogen gemiddelde van de koers- 
ontwikkeling van de gulden t.o.v. de 
belangrijkste buitenlandse valuta's. 

Arbeidsinkcgmensquote van bedrijvers 
Het aandeel van het looninkomen, inclusief 
het aan zelfstandigen toegerekende arbeids- 
inkomen, in het totale in bedrijven gevormde 
inkomen. 
De gecorrigeerde arbeidsinkomensquote 
is gebaseerd op het totale in de bedrijven 
gevormde inkomen exclusief de delf- 
stoffenwinning, de openbare nutsbedrijven 
en de woningexploitatie. 

Arbeidsproduktiviteitsstijging 
De volumegroei van de produktie in 
bedrijven per hoofd van de in bedrijven 
werkzame beroepsbevolking. 

Autonome wi jz ig ing van de belasting- 
opbrengsten 
Zie exogene wijziging van de belasting- 
opbrengsten. 

Begrotingsbeleid, structureel o f  
t rendmat ig 
Een begrotingsbeleid waarin het bereiken 
dan wel het handhaven van een aanvaard- 
bare omvang van het structurele begrotings- 
tekort centraal staat. Hierbij speelt de 
toetsing van veranderingen in de uitgaven 
en de belastingafdrachten aan de trend- 
matige begrotingsruimte een centrale rol. 

egrotingsrwimte, trendmatige 
De som van 

de trendmatige endogene groei van de 
belastingontvangsten ten opzichte van 
de ontwerp-begroting van het vorige jaar 
de te treffen belastingmaatregelen 
het bedrag waarmee de niet-belasting- 
ontvangsten ten opzichte van de 
ontwerp-begroting van het vorige jaar 
feitelijk groeien 
de eventuele bijstelling van het 
begrotingstekort en van het basisniveau 
van de trendmatige belastingopbrengsten 

Begrotingstekort, aanvaardbaar 
structuree! 
Die omvang van het begrotingstekort 
(meestal het begrotingstekort verminderd 
met de aflossingen, ofwel het financierings- 
tekort) die op middellange termijn gezien 
uit macro-economisch oogpunt aanvaard- 
baar wordt geacht. Het tekort dient zodanig 
te zijn dat het een bijdrage levert tot en past 
in een structureel evenwichtige econo- 
mische ontwikkeling van de volkshuis- 
houding. 

egrotingstekoat, fe i te l i jk  s t ructureel  
Het feitelijk begrotingstekort na correctie 
voor conjuncturele en/of incidentele 
mutaties bij uitgaven en ontvangsten. 

Belastingdruk 
De belastingopbrengst over een bepaald 
jaar uitgedrukt als percentage van het 
nationale inkomen van dat jaar. 

Bestedingen, collectieve respectievelijk 
overheids- 
Die collectieve respectievelijk overheids- 
uitgaven, waarbij rechtstreeks beslag op 
produktiemiddelen wordt gelegd (materiële 
consumptie, lonen en salarissen en 
investeringen). 
De andere collectieve uitgaven zijn de 
zogenoemde overdrachtsuitgaven. 

Collectieve lasten 
De heffingen die worden opgelegd door 
publiekrechtelijke lichamen welke behoren 
tot de collectieve sector. Zij worden 
gevormd door belastingen, sociale premies 
en niet-belastingmiddelen. 

Collectieve sector 
In de nationale rekeningen wordt zij 
aangeduid als de sector overheid. Deze 
wordt weer gesplitst in twee sub-sectoren, 
namelijk: 
a. Rijk en overige publiekrechtelijke 

lichamen (in de miljoenennota ook 
aangeduid als de gehele overheid) 

b. Sociale verzekeringen. 

Collectieve wcgorzieningen 
Voorzieningen, die worden bekostigd door' 
de collectieve sector. Deze voorzieningen 
bestaan uit het ter beschikking stellen van 
goederen en diensten (waaronder de 
zogenoemde collectieve goederen) en het 
verrichten van overdrachtsuitgaven. 

Communautair wisselkoers- 
arrangement 
Een overeenkomst tussen een aantal EEG- 
lidstaten op het gebied van wisselkoersen. 

Comptabi l i te i tswet  
De wet die het beheer van 's Rijks geld 
en goed regelt en regels geeft omtrent 
inrichting en beheer van de rijksbegroting. 

Conjuncturele posten 
Mutaties in begrotingsuitgaven of begro- 
tingsontvangsten die het gevolg zijn van 
maatregelen die speciaal zijn genomen ter 
verbetering van de conjuncturele situatie. 

Consolidatie 
Het gelijktijdig aflossen van korte schuld 
en uitbreiden van lange schuldverplich- 
tingen. 

Desaideringen (van begrotingsposten) 
Als gevolg van het beginsel van de bruto- 
verantwoording van uitgaven en ontvang- 
sten, neergelegd in de Comptabiliteitswet 
1976, komt met ingang van de begroting 
1978 een aantal posten niet meer als saldo 
van uitgaven en ontvangsten op de 
begroting voor, maar staan de betreffende 
uitgaven en ontvangsten als aparte bedragen 
vermeld. 

Druksti jging 
Stijging van de collectieve lasten, uitgedrukt 
in een percentage van het nationale 
inkomen. 

Economische classificatie 
Indeling van begrotingsartikelen en onder- 
delen daarvan naar macro-economische 
categorieën, waardoor begrotings- en 
rekeningscijfers kunnen worden ingepast 
in.het systeem van.de Nationale Boek- 
houding (de Nationale Rekeningen). Deze 
indeling wordt opgesteld met behulp van 
een codering die is aangebracht in de 
toelichtende staten. 

Endogene groei  van de belasting- 
opbrengsten 
De groei van de belastingopbrengsten 
welke bij een gelijkblijvend fiscaal regime 
voortvloeit uit de groei van inkomens en 
bestedingen. 

Eurovalutamarkt 
Geheel van vraag en aanbod van gelden, 
luidende in andere valuta dan die van het 
land bij wiens bank(en) de desbetreffende 
tegoeden worden aangehouden. 

Exogene wi jz ig ing van de belasting- 

De wijziging van de belastingopbrengsten 
die voortvloeit uit een verandering van het 
fiscale regime. 
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Externe positie 
Het saldo o p  de  lopende rekening van de 
betalingsbalans of het saldo van de lopende 
rekening vermeerderd met de  voorraad- 
vorming. 

Extrapolaties of geGxtaapo%eerde 
ramingen 
Ramingen op  basis van de  veronderstelling 
dat geen wijzigingen in het beleid worden 
aangebracht. Deze veronderstelling houdt 
in dat, rekening houdend met een bepaalde 
loon- en prijsstijging, wordt uitgegaan van 
bestaande wettelijke regelingen, concrete 
afspraken op  kabinets- of ministerieel 
niveau, aangegane verplichtingen en 
kwantificeerbare exogene factoren. Voor 
zover deze elementen niet van toepassing 
zijn, worden de  bedragen, behoudens de 
veronderstelde loon- en prijsstijging, gelijk 
gehouden aan de nieuwe begroting dan 
wel aan het laatste jaar van d e  meerjaren- 
afspraken c.q. van de  ramingen op basis 
van beleidsveronderstellingen. 

Ifinanciesimgsbehoefte van het 
Het budgettaire kastekort van het Rijk, 
vermeerderd met dat van de  begrotings- 
fondsen. 

Ifinancierii~gstel<cPP$ van Re& 
Het budgettaire kastekort van het Rijk, 
exclusief d e  aflossingen nationale schuld en 
enige uit monetair oogpunt niet belangrijke 
begrotingstransacties, inclusief d e  mutatie 
in de  schuldverhouding met de  lagere 
overheid en het saldo van enkele andere 
niet-budgettaire kasmutaties (waaronder 
kapitaal- en kredietverstrekkingen aan 
staatsbedrijven). 

Ifunctianele cllassiflcatie 
Indeling van begrotingsartikelen en onder- 
delen daarvan naar onderwerpen van 
staatszorg. Deze indeling wordt opgesteld 
met behulp van een codering die is aan- 
gebracht in de  toelichtende staten. 

Gemeentefonds 
Fonds, waarin een deel (circa i 3%), 
het zogenoemde aandeelpercentage van de 
opbrengst van rijksbelastingen wordt 
gestort en waaruit jaarlijks aan de  gemeenten 
uitkeringen worden gedaan tot dekking van 
een deel van hun uitgaven. De uitkering 
van het Rijk ten behoeve van de  materiële 
uitgaven van het lager onderwijs wordt ook 
via het Fonds verstrekt. 

ornogene groep 
Groep van begrotingsposten met een 
zodanige samenhang, dat het doelmatig is, 
een voor het geheel geldende meerjarige 
afspraak c.q. raming t e  maken. Soms ook 
een rest van op zichzelf heterogene posten 
uit een begrotingshoofdstuk. De meeste 
begrotingshoofdstukken zijn in homogene 
groepen verdeeld. Daarnaast worden 
homogene groepen gehanteerd voor 
Civiele verdediging, Ontwikkelingssamen- 
werking en Wetenschapsbeoefening. 

Incidentele loonstijging 
Het verschil tussen d e  feitelijke toeneming 
van het looninkomen per werknemer en de 
toeneming van de contractlonen. 

Inf llatie 
Stijging van het algemene prijspeil. Al 
naar gelang de oorzaak spreekt men van: 
Kosteninflatie: inflatie als gevolg van de  
stijging van kosten per eenheid produkt. 
Looninflatie: inflatie als gevolg van de  
stijging van de loonkosten per eenheid 
produkt. 
Vraag- of bestedingsinflatie: prijsstijging 
als gevolg van een vraag naar goederen en 
diensten die zonder prijsstijging het aanbod 
zou overtreffen. 

BnIPatieci~rrectie 
Een in de  wet geregelde aanpassing van 
de tarieven van de  loon- en inkomsten- 
belasting om de stijging van de druk van 
de  loon- en inkomstenbelasting veroor- 
zaakt door de inflatie teniet te  doen. 

Initi6le loonstijging 
Het deel van de  in de arbeidsovereenkomst 
vastgelegde contractloonstijging dat niet 
voortvloeit uit de  toepassing van de  prijs- 
indexatie. 

Inkomensverdeling, categoriale 
De verdeling van het verdiende inkomen 
(toegevoegde waarde) over de categorieën 
arbeid en kapitaal. 

IlnkornensverdeBing, personele . 

De verdeling van het verdiende inkomen 
(toegevoegde waarde) over personen. 
Primaire -: de verdeling vóór verrekening 
van inkomensoverdrachten. 
Secundaire -: de  verdeling na verrekening 
van bepaalde inkomensoverdrachten 
(enerzijds directe belastingen en premies 
sociale verzekering, anderzijds uitkeringen). 
Tertiaire -: de secundaire verdeling met 
toerekening van het gebruik dat van 
collectieve voorzieningen wordt gemaakt 
(bij voorbeeld huursubsidies en studie- 
toelagen). 

Institutionele beleggers 
Instellingen die uit hoofde van hun 
bedrijf regelmatig de  beschikking krijgen 
over middelen o p  lange termijn en die 
daarom in de gelegenheid zijn om eveneens 
op  lange termijn m'iddelen op  de  kapitaal- 
markt aan te bieden. 

inverdieneffecten 
De gunstige effecten o p  het nationaal 
inkomen, de werkloosheid en d e  reële 
arbeidskosten welke voortvloeien uit maat- 
regelen die worden gefinancierd uit een 
tijdelijke overschrijding van het aanvaard- 
bare structurele begrotingstekort. Deze 
effecten maken de  tijdelijke overschrijding 
van het tekort geleidelijk (ten dele) 
ongedaan en leiden voorts tot een daling 
van de  premiedruk. 

Bnvesteringsaekening 
Begrotingsfonds dat wordt gevoed met 
een bepaald percentage van de opbrengst 
van de  inkomstenbelasting en van de ven- 
nootschapsbelasting en ten laste waarvan 
de  investeringspremies komen welke de  
belastingdienst in de  vorm van een aftrek 
op  de verschuldigde inkomstenbelasting 
doet toekomen aan ondernemers die 
investeren. 

asgeldnorm of kasgeldlimiet 
Het bedrag dat, globaal weergegeven, inge- 
volge de  Wet kapitaaluitgaven publiek- 
rechtelijke lichamen d e  begrenzing vormt 
tot welke door een publiekrechtelijk lichaam 
monetair mag worden gefinancieerd. Dit 
bedrag wordt bepaald door een, bij beschik- 
king vast t e  stellen, percentage van de 
inkomsten van de gewone dienst van de 
begroting van dat publiekrechtelijke lichaam. 

KohierbeQastin-gen 
Belastingen, die rechtstreeks en op naam 
worden geheven van degenen, op  wie deze 
belastingen geacht worden te drukken. 
Zij worden zo genoemd, omdat de  aan- 
slagen in kohieren worden vermeld. Zij 
omvatten thans de  inkomstenbelasting, de  
vennootschapsbelasting, de vermogens- 
belasting en d e  belasting op onroerend 
goed. 

Lange bedrijf van de banken 
Het bedrijf van de  banken voor zover dit 
bestaat uit het aantrekken en uitzetten van 
gelden in het binnenland op  een termijn 
van in het algemeen langer dan twee jaar. 
De netto-liquiditeitscreatie uit hoofde van 
het lange bedrijf van de banken is gelijk aan 
het verschil tussen de  groei van de  lange 
uitzettingen (bruto-lange bedrijf) en de  
toeneming van de op lange termijn aange- 
trokken gelden. 

Liquiditeitscreatiefschepping 
Vergroting van de liquiditeitenmassa als 
gevolg van 
- een liquiditeitstekort van de overheid 
- korte kredietverlening door het bankwezen 

aan de  particuliere sector 
- toeneming van de lange uitzettingen van 

de  banken, welke de aanwas van de aan 
hen toevertrouwde spaargelden overtreft 

- toevoer van liquiditeiten uit het buiten- 
land. 

Biquiditeiáenmasa 
Het totaal van primaire en secundaire liquidi- 
teiten in handen van het publiek. 
Primaire-; chartaal en giraal geld. 
Secundaire-; vorderingen op  het bankwezen 
en de overheid, welke op korte termijn en 
zonder belangrijk koersverlies in primaire 
liquiditeiten kunnen worden omgezet. 

Liquiditeitsowercchot, nationaal 
De netto-liquiditeitstoevoer uit het buiten- 
jand samenhangend met het overschot op  
de  totale rekening van de betalingsbalans. 

Liquiditeitsquote 
De liquiditeitenmassa in een bepaald jaar 
uitgedrukt in een percentage van het 
nationale inkomen van dat jaar. 

Liquiditeiástekort c.q. overschot wan de 
overheid 
Het financieringstekort van de overheid 
minus het netto-beroep op  de kapitaal- 
markt. Is het netto-beroep groter dan het 
financieringstekort dan resulteert een 
liquiditeitsoverschot. In het omgekeerde 
geval resulteert een liquiditeitstekort. Het 
liquiditeitstekort leidt tot  schepping van 
liquiditeiten door de  overheid; het liquidi- 
teitsoverschot tot vernietiging of binding. 
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Loongevoelige uitgaven 
Begrotingsposten of gedeelten daarvan, die 
rechtstreeks worden beïnvloed door alge- 
mene salarismaatregelen van de overheid 
dan wel door loonstijging in het bedrijfs- 
leven. 

e rekening van de betalings- 
balans 
De betalingsbalans geeft een overzicht van 
de betalingen aan en van het buitenland. 
Men onderscheidt daarbij de lopende 
rekening en de kapitaalrekening. 
Op de lopende rekening worden uitgaven 
en inkomsten geboekt, voortvloeiende uit 
het goederen- en dienstenverkeer, als ook 
de interestbetalingen van en aan het buiten- 
land. 
De kapitaalrekening geeft een beeld van het 
kapitaalverkeer met het buitenland. 

Meerjarenramingen 
Ramingen van uitgaven en niet-belasting- 
ontvangsten van Rijk, Provinciefonds en 
Gemeentefonds voor vier op het nieuwe 
begrotingsjaar volgende jaren. 

Modale werknemer 
Werknemer met 2 kinderen beneden de 
16 jaar, en een looninkomen dat juist 
beneden de premie-inkomensgrens van de 
verplichte ziekenfondsverzekering ligt (circa 
f 30 000,- in 1978). Dit begrip wordt 
gebruikt bij de bepaling van de koopkracht- 
verbetering die van jaar op jaar voor de 
meerderheid van de werknemers geldt. 

onetaire f inainciering 
Financiering van het tekort van de overheid 
door het aangaan van kortlopende schuld 
(onder meer schatkistpapier, kas- en dag- 
geldleningen) en/of intering op het bezit 
aan liquide middelen. 

Nationaai inkomen 
Tenzij anders wordt vermeld, wordt in  de 
miljoenennota uitgegaan van het netto 
nationale inkomen tegen marktprijzen. 

Overdrachtsuitgaven 
Overdracht van middelen van de collectieve 
sector aan andere sectoren in de samen- 
leving die ze ter besteding kunnen aan- 
wenden. 

Overige publiekrechtellijke Ilichamen 
De belangrijkste overige publiekrechtelijke 
lichamen (o.p.l.) zijn: 
provincies 
gemeenten 
waterschappen 
openbare instellingen voor wetenschappe- 
lijk onderwijs 
instellingen voor bijzonder onderwijs 
P.B.0.-orga.nen. 

Overloop (ex artikel % 2 Cornptabilliteits- 

Toevoeging aan een dienstjaar van onbe- 
steed gebleven bedragen uit het vorige 
dienstjaar, krachtens artikel 12 van de 
Comptabiliteitswet 1976. Deze bedragen 
zijn aan een maximum gebonden (dat in de 
begroting per artikel wordt vastgelegd) en 
moeten schriftelijk verbonden zijn. 

Progressie van belastingen 
Het verschijnsel dat in  verhouding tot het 
inkomen meer belasting moet worden 
betaald naarmate het inkomen hoger is. 

Prc~gressiefactor. gemi 
De verhouding tussen de procentuele 
endogene groei van de totale belasting- 
ontvangsten en de procentuele stijging van 
het nationale inkomen. 

rovincief onds 
Fonds waarin een deel (circa O$%, het 
zogenoemde aandeelpercentage) van de 
opbrengst van rijksbelastingen wordt gestort 
en waaruit jaarlijks aan de provincies uit- 
keringen worden gedaan tot dekking van een 
deel van hun uitgaven. 

rijsgevoelige uitgaven 
Begrotingsposten of gedeelten daarvan, die 
rechtstreeks worden beïnvloed door prijs- 
stijgingen, niet zijnde loonstijgingen. 

Reëlle arbeidskosten 
De verhouding tussen de loonsom per 
werknemer en de opbrengstprijs van de 
produktie. 

elevante becgrotingsrnutatias 
Wijzigingen in een begrotingspost die de 
trendmatige begrotingsruimte of het beslag 
daarop beïnvloeden omdat zij hetzij direct 
hetzij indirect veranderingen in het beslag 
op produktiefactoren tot gevolg hebben. 
Hiertoe worden dus niet gerekend mutaties 
die het gevolg zijn van taakverschuivingen 
tussen het Rijk en andere sectoren van de 
volkshuishouding, zoals andere subsectoren 
van de overheid (bijvoorbeeld gemeenten). 
Evenmin behoren hiertoe begrotingsmutaties 
die het gevolg zijn van conjuncturele 
maatregelen. 

Relevante ontvangsten 
Zie Relevante begrotingsmutaties. 

Relevante uitgaven. 
Zie Relevante begrotingsmutaties. 

Ruilvoet 
De verhouding tussen het prijspeil van de 
export en dat van de import. 

W ijksopcenten 
Het aantal procenten, waarmee de - aan de 
gemeenten toekomende - hoofdsom van 
de aanslagen grond- en personele belasting 
wordt verhoogd ten behoeve van het Rijk. 
Ook de hoofdsom van de motorrijtuigen- 
belasting wordt verhoogd met opcenten 
welke toevloeien aan het Rijkswegenfonds. 

Slang (overeenkomst) 
Overeenkomst van een aantal Europese 
landen, waaronder Nederland om ten op- 
zichte van elkaar de veranderingen in de 
wisselkoersen binnen de afgesproken 
marges te houden. 

Spaarquote, nationale 
De totale besparingen in een jaar uitgedrukt 
in een percentage van het nationale inkomen 
van dat jaar. 

Specifieke uitkeringen 
Uitkeringen ten laste van de rijksbegroting 
aan een overig publiekrechtelijk lichaam, 
bedoeld als vergoeding van of tegemoet- 
koming in de kosten van een activiteit van 
de ontvanger. Deze term is een verzamel- 
naam voor doeluitkeringen, subsidies, 
bijdragen en dergelijke. 

Stringent begrotingsbeleid 
Een zodanige uitvoering van de begroting 
dat eventuele in de loop van het jaar on- 
vermijdelijke overschrijdingen door beper- 
kende maatregelen elders dan wei door 
meevallers worden gecompenseerd. Voor 
het meerjarige begrotingsbeleid worden 
overeenkomstige spelregels gehanteerd. 

Een onder leiding van prof. Hofstra opge- 
steld advies over de wenselijkheid van en 
en de mogelijkheden tot een herziening 
van het fiscale winstbegrip, met de bedoe- 
ling de ongewenste gevolgen van de inflatie 
in de belastingheffing te ondervangen. 

Toetsing aan de begrotingsruimte 
Het tegenover elkaar stellen van de bere- 
kende begrotingsruimte en de begrotings- 
mutaties die daarop beslag leggen (de zo- 
genoemde relevante begrotingsmutaties). 

Trendmatige rekille groeivoet 
Het over meerdere jaren gemiddeld per jaar 
te verwachten percentage voor de groei van 
het reële nationale inkomen. Daarbij wordt 
gecorrigeerd voor de conjuncturele compo- 
nent in de groei. Dit percentage vormt de 
basis voor de berekening van de totale 
trendmatige groei van de beiasting- 
opbrengsten. Thans is de trendmatige reële 
groeivoet gesteld op 3,0%. 

Vern.8oedeBijk beloop 
Ten tijde van de opstelling van de milg'oenen- 
nota voorziene uitkomsten van de begroting 
van het vorige jaar. De uitkomsten worden 
ook vermeld in de toelichtende staten die 
worden toegevoegd aan de ontwerp- 
begrotingen. 

Vermoedelijke uitkomsten 
Ten tijde van de opstelling van de miljoenen- 
nota voorziene uitkomsten van de begroting 
van het lopende jaar. 

Verplichtingenpost 
Toevoeging in de tekstkolom bij een 
begrotingspost van een voor het begrotings- 
jaar geldende machtiging tot het aangaan 
van verplichtingen, tot een aangegeven 
bedrag. Aangegane verplichtingen zullen 
leiden tot uitgaven ten laste van latere 
begrotingen. 



Vsorinschrijfrekening 
Rekening bij de schatltist in verband met 
deelneming In toekomstige staatsschuld. De 
belangrijkste inschrijver is het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds, dat verplicht is, 
zijn voor belegging beschikbare middelen 
op deze rekening te storten tot maximaal 
het bedrag dat aan pensioenbijdragen van 
het Rijk wordt ontvangen. 

Vmrjaarcnota 
Tussentijds overzicht betreffende de uitvoe- 
ring van de lopende begroting waarin wordt 
aangegeven welke wijzigingen ten opzichte 
van de oorspronkelijke begroting nood- 
zakelijk worden geacht. Dit overzicht wordt 
omstreeks het eind van de eerste helft van 
het jaar bij de Staten-Generaal ingediend. 






