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De begroting 1990 is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van een 
kabinet dat sinds 3 mei 1989 demissionair is. Deze lange periode van 
demissionaire status heeft het kabinet grote beperkingen opgelegd bij 
het doen van voorstellen voor nieuw beleid, zowel intensiveringen als 
ombuigingen; met enige uitzonderingen bevat de begroting 1990 dan 
ook slechts beleidsvoornemens waartoe reeds vóór 2 mei was besloten. 

De begroting 1990 heeft drie belangrijke elementen die een bevredi- 
gende afsluiting vormen van het budgettaire beleid in deze kabinetspe- 
riode. 

Het financieringstekort van het Rijk zal naar verwachting verder dalen 
tot 5,0°/o NI. Dit betekent dus een lagere uitkomst dan het in 1986 
overeengekomen tijdpad voor 1990 aangaf, nl. 5,25%. Dit resultaat 
wordt vooral mogelijk gemaakt door de hogere economische groei in 
1988, 1989 en 1990 dan waarmee eerder rekening was gehouden. 

Ook de collectieve-lastendruk daalt in 1990 verder en zal naar 
verwachting ongeveer uitkomen - conform de doelstelling van het 
regeeraccoord - op het niveau van 1986 ad 52,I0/o van het nationale 
inkomen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de belastingverlichting 
die op l januari 1990 in de loon- en inkomstenbelasting plaatsvindt. 

Deze twee elementen zijn gebaseerd op de gunstige ontwikkeling van 
de collectieve-uitgavenquote en de rijksuitgavenquote: beide quotes 
zullen naar verwachting in 1990 aanzienlijk dalen en uitkomen op percen- 
tages van het nationale inkomen die ver onder die van 1986 (en 1982) 
liggen. 

De budgetdiscipline maakt opnieuw vorderingen hoewel deze helaas 
nog lang niet volmaakt is: er doen zich thans nog steeds overschrijdingen 
voor. 

Aldus blijkt dat de in 1982 ingezette en sedert 1986 voortgezette 
sanering van de overheidsfinanciën ook in 1990 wellicht nog steeds te 
langzaam maar in ieder geval gestaag vordert. 

Toch is het beslag van de collectieve sector op het nationale inkomen 
- t o t  uiting komend in de collectieve uitgaven, het financieringstekort, de 
lastendruk en de staatsschuld - ook in 1990 nog te groot en groter dan 
het gemiddelde van de EG. Het jaar 1990 is geen eindstation maar een 
tussenstop op weg naar meer evenwichtige waarden voor het financie- 
ringstekort en de collectieve-lastendruk. Het financieringstekort van 5,0°/o 
in 1990 dient het uitgangspunt te zijn van de noodzakelijke verdere 
tekortreductie in de jaren daarna. De begrotingsdiscipline moet verder 
worden verbeterd. 

De ontwikkelingen in deze jaren tonen aan dat hogere economische 
groei, sterke stijging van de werkgelegenheid en verdere sanering van de 
overheidsfinanciën zeer wel kunnen samengaan. 

De Minister van Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 
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De Nederlandse economie groeit krachtig. De verwachtingen van vorig 
jaar worden zelfs nog overtroffen. De produlttie in bedrijven (exclusief 
energie) zal in de jaren 1988 - 1990 naar verwachting met gemiddeld 
ruim 4% per jaar groeien. Het economisch herstel, dat in 1990 zijn 
achtste jaar ingaat, duurt langer dan in voorgaande perioden van herstel. 
De forse investeringsgroei speelt hierbij een belangrijke rol. Hierdoor 
treedt immers een aanzienlijlte verruiming van de produlttiecapaciteit op. 
Het economisch beleid in de afgelopen jaren was zowel in binnen- als 
buitenland gericht op het creëren van de voorwaarden voor duurzame 
economische groei. Inflatiebestrijding, herstel van de winstgevendheid 
van het bedrijfsleven, loonmatiging, gezonde overheidsfinanciën en 
verbetering van de marktwerlting staan daarbij centraal. Zij hebben geleid 
tot een herstel van de dynamiek in de marlttsector en een bestendig 
toenemende economische groei, waarvan grafiek l .l een beeld geeft. 

.l. Produktie bedrijven (exclusief energie); 1970 - 1990, in procentuele 
mutaties. 

f 
- 3-jaar 
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gemiddelde 

Bron: CPB 

Vanzelfspreltend kan de economische ontwikkeling in ons land niet los 
worden gezien van de gunstige ontwiltltelingen in het buitenland. Zo 
heeft Nederland met zijn open economie Itunnen profiteren van de 

S%@r!k@ prestaties Msdiioralarsdse meevallende groei van de wereldhandel. De Nederlandse economie heeft 
erccrlinomis echter ook op eigen kracht een aantal uitstekende resultaten weten te 

boeken. De Nederlandse exporteurs hebben hun aandeel op de interna- 
tionale markten weten te vergroten. Onze export is dan oolt sneller 
gegroeid dan de wereldhandel. Daarnaast Itan worden gewezen op het 
opmerkelijke investeringsherstel in ons land. Dat is forser dan in de EG 
als geheel (zie grafiek 1.2). De aanvanltelijlte achterstand die in de jaren 
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Grafiek 1.2. Bruto investeringen in de particuliere sector in procenten van het bruto 
binnenlands produkt in Nederland en de EG; 1973 - 1990. 

Bron: Eurostat 

zeventig is opgelopen, is hiermee ongedaan gemaakt. Nog een sterk punt 
van de Nederlandse economie is de krachtige groei van de werkgele- 
genheid sinds 1985. Zoals tabel 1 . l  laat zien, overtreft deze de groei in 
het gehele EG-gebied aanzienlijk. Ook de daling van de werkloosheid is 
in ons land groter dan in de EG, ondanks dat de stijging van het arbeids- 
aanbod in ons land hoger is dan in de EG. Op belangrijke onderdelen 
presteert de Nederlandse economie meer dan gemiddeld in Europa. Dit 
geeft aan, dat het economisch herstel in ons land in belangrijke mate aan 
versterking van de binnenlandse economische structuur is toe te 
schrijven. Herstel van winstgevendheid, gematigde loon- en prijsstijging 
en vernieuwing van het produktie-apparaat zijn belangrijke factoren 
achter de herwonnen concurrentiekracht van ons land. 

Tabel 'i .'i. De ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werkloosheid 
in Nederland en de EG; 1985 - 1989. 

l in personen, procentuele mutaties 
in procenten van de beroepsbevolking, absolute mutaties 

Bron: CPB, Eurostat 

Oneven wichtigheden en uitdagingen 

en niet Onze economie heeft zich hersteld van een diepe crisis. De gunstige 
groeicijfers van de economie van de laatste jaren hebben de grote 
onevenwichtigheden uit het begin van de jaren tachtig wel verminderd, 
maar niet weggenomen. De voorwaarden voor voortzetting van een 
duurzame economische groei zijn niet zonder meer vervuld. 

Als nasleep van de economische crisis aan het begin van de jaren 
tachtig moet de komende jaren nog een aantal onevenwichtigheden 
worden verminderd. Genoemd kunnen worden de nog kwetsbare 

~~~~~~3~ overheidsfinanciën, de vooralsnog stijgende staatsschuld, de 
hardnekkige werkloosheid en de hoge inactiviteit en het daaraan 
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Schoa0denvraagstuEc bron 
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verbonden aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zal ons land in de 
jaren negentig voor nieuwe uitdagingen worden geplaatst, die noodzaken 
tot verdergaande vernieuwing van de Nederlandse economie. Zo moet de 
economie worden voorbereid op de verscherpte concurrentie die het 
gevolg zal zijn van de Europese integratie (((Europa 1992))). De investe- 
ringsquote zal nog verder moeten stijgen. Het milieu moet worden 
gesaneerd zonder schade toe te brengen aan de economie. Dit alles 
tegen de achtergrond van de noodzaak de gematigde loonvorming van 
de afgelopen jaren, die zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het 
economisch herstel en aan de werkgelegenheidsgroei, voort te zetten. 
Een daaraan gerelateerd vraagstuk voor de komende kabinetsperiode is 
dat van de inltomensontwiklteling van uitkeringsgerechtigden en 
werknemers in de collectieve sector in verhouding tot die van de 
werknemers in de marktsector. 

Voortzetting van duurzame economische groei en stijging van de 
werkgelegenheid zijn allerminst vanzelfspreltend, maar afhankelijk van de 
wijze waarop wij deze problemen zullen aanpakken. Ook de interna- 
tionale ontwiltltelingen en de risico's die zich daarbij voordoen, zijn 
daarop van invloed. 

Internationale economische situatie 

Forsere e~~gnomBs~Bae grposi In'de industriële wereld kenmerkt 1989 zich door een aanzienlijk forsere 
CsnsiterraQand economische groei dan verwacht en door een toeneming van de inflatie. 

De hogere groei leidt ertoe dat de bezettingsgraden bijna overal tot 
historisch hoge waarden zijn opgelopen en de werltloosheid in de meeste 
landen verder daalt. Hierdoor ontstaat in enkele landen druk op de lonen 
en prijzen. 

De monetaire autoriteiten hebben tijdig op de oplopende inflatie 
gereageerd met een monetaire verkrapping. Dit had een stijging van met 
name de korte rente over de gehele wereld tot gevolg. Inmiddels lijkt de 
inflatie in diverse landen zich te stabiliseren of zelfs weer terug te lopen. 
Ook zijn er voorzichtige indicaties, dat de economische groei zich in een 
aantal landen op een lager en, gelet op de reeds hoge capaciteitsbe- 
nutting, meer houdbaar niveau beweegt. De vooruitzichten voor het 
voortduren van het groeizame internationale klimaat zijn gunstig. 

De reeds enkele jaren bestaande onzekerheden die voortvloeien uit de 
tekorten op de federale begroting en de lopende rekening van de 
betalingsbalans van de Verenigde Staten, kunnen hier echter een streep 
door zetten. Door het slechts (te) geleidelijk teruglopende begrotings- 
tekort wordt op het Amerikaanse monetaire beleid een zware wissel 
getrokken in het handhaven van de balans tussen enerzijds prijsstabiliteit 
en anderzijds het voorkomen van een groeivertraging. Deze taak zou nog 
worden bemoeilijld, indien de Amerikaanse dollar door de voortdurende 
onzekerheden rond het tekort op de lopende rekening aan speculatieve 
tendensen onderhevig zou zijn. 

Voorts zijn de problemen die vele ontwiltltelingslanden hebben met hun 
buitenlandse schuld een aanhoudende bron van zorg. Nederland streeft 
ernaar deze problemen tot een oplossing te brengen door samenwerking 
in het kader van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. 
Op dit terrein is de afgelopen jaren enige voortgang geboekt, zowel door 
de inspanningen van de schuldenlanden zelf in de vorm van economische 
hervormingsprogramma's als door de hulp van de geïndustrialiseerde 
landen en het bankwezen. Het initiatief van de Amerikaanse minister van 
Financiën, Brady, voor vermindering van de schuldenproblematiek heeft 
inmiddels in het belangrijke geval van Mexico tot  een eerste concrete 
uitwerlting geleid. De industrielanden kunnen voorts belangrijk bijdragen 
aan de vermindering van de problemen van de schuldenlanden door hun 
markten verder open te stellen voor produltten uit de derde wereld en 

Het financieel-economisch beleid 



door de voorwaarden te creëren voor een duurzame economische groei 
en verlaging van het rentepeil. 

Demissionair kabinet 

Het kabinet is met ingang van 3 mei 1989 in demissionaire status. In de 
afgelopen kabinetsperiode zijn vele, soms ingrijpende maatregelen 
getroffen om de economie op het goede spoor te zetten. Vele van deze 
maatregelen werken structureel door na 1990. Onze economie is in een 
goede positie gebracht om de uitdagingen in de jaren negentig aan te 
gaan. 

Bij de voorbereiding van de begroting voor 1990 heeft het kabinet 
vastgehouden aan de beleidsuitgangspunten van het regeerakkoord van 
1986. Het kabinet heeft zich daarbij, sinds zijn demissionaire status, 
terughoudend opgesteld met het doen van nieuwe beleidsvoorstellen. Op 
een aantal terreinen, met name die betrekking hebben op de inkomens- 
ontwikkeling, stelt het kabinet echter wel een aantal, naar zijn mening 
noodzakelijke, maatregelen voor. 

Overheids financiën 

Voor 1989 wordt verwacht dat het financieringstekort van het Rijk 5,7°/~ 
.van het nationale inkomen zal bedragen. Het komende decennium zal in 
1990 starten met een financieringstekort van naar verwachting 5,0°h. Een 
dergelijk laag cijfer is in de jaren tachtig nooit voorgekomen, maar is nog 
wel altijd ruim tweemaal zoveel als gemiddeld is gerealiseerd in de jaren 
zeventig. Mede door de gunstige start, eind 1986, heeft het financie- 
ringstekort in de periode 1987-1 990 jaarlijks onder het bij regeerakkoord 
afgesproken tijdpad kunnen blijven. 

Tabel 1.2. Financieringstekort wan het Wijk 1987-1990; in % NI 

In de huidige situatie is de meevallende economische ontwikkeling in de 
periode 1988-1 990 een belangrijke oorzaak waarom het financierings- 
tekort in 1990 lager zal uitkomen dan de doelstelling uit het regeerak- 
koord. Een sterkere economische ontwikkeling moet - naar de mening 
van het kabinet - gepaard gaan met een extra reductie van het financie- 
ringstekort. Ook internationale organisaties zoals de OESO en de EG 
wijzen op die noodzaak. Op deze wijze wordt bereikt dat een structureel 
meer evenwichtige waarde van het tekort sneller in zicht komt. Sinds het 
oplopen van het financieringstekort vanaf het midden van de jaren 
zeventig - ondanks de toen snel stijgende aardgasbaten -, zal er dan een 
periode van twintig jaar overheen zijn gegaan voordat er in het midden 
van de jaren negentig zicht komt op een meer evenwichtige waarde. Dit 
is langer dan in enige periode hiervoor. 

Voorts is bij de beoordeling van het voor 1990 verwachte financie- 
ringstekort betrokken de daling ten opzichte van het te bereiken niveau in 
1989. Bij het regeerakkoord is destijds een daling van het financierings- 
tekort van 1989 op 1990 van %%-punt beoogd. Bij de thans voorliggende 
vooruitzichten zou, wanneer een financieringstekort in 1990 van 5'/4O/o NI 
wordt gekozen, slechts een daling van 0,45%-punt worden gerealiseerd. 
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Bovendien wordt nu voor 1990 een financieringstekort bereikt dat in 
guldens gemeten circa 0,2 miljard gulden hoger ligt dan waaraan in 
1986 werd gedacht. Slechts het hogere nationaal inkomen in 1990 zorgt 
ervoor - via het noemereffect - dat het financieringstekort de beoogde 
tijdpadwaarde onderschrijdt. Een lager financieringstekort wordt dan ook 
in verband hiermee noodzakelijk geacht. 

Het financieringstekort van 5,0% NI in 1990 - dat door de gunstige 
economische groei onder de bij regeerakkoord afgesproken doelwaarde 
van 5l/4% NI is gekomen - dient het uitgangspunt te zijn van de noodza- 
kelijke verdere tekortreductie in de jaren hierna. De Studiegroep Begro- 
tingsruimte achtte in haar laatste rapport1 een reductie van 2%-punt NI in 
de periode 1991-1 994 ten opzichte van het niveau 1990 een absoluut 
minimum. Een tekortvermindering met meer dan 2%-punt NI in deze 
vierjaarsperiode kan met name worden bereikt bij een meevallende 
economische ontwikkeling dan wel - conform de aanbevelingen van de 
Studiegroep Begrotingsruimte - bij meevallende ontvangsten uit hoofde 
van het buitenlandse deel van de gasbaten. 

In tijden van tegenvallende economische groei kan echter niet met een 
geringere reductie van het financieringstekort genoegen worden 
genomen. Hiervoor drukt de destijds sterk uitgedijde collectieve sector 
nog steeds te zwaar op de economie (zie grafiek 1.3) en is de noodzaak 
van stabilisering - en daarna daling - van de extreem hoge staatsschuld- 
quote (de staatsschuld uitgedrukt als percentage van het nationaal 
inkomen) te dringend. 

et aandeel van de collectieve resp. marktsector in het nationaal 
inkomen; 1972 - 1990. 

1 Y 72 

Collectieve 

Marktsector 49% 

totaal 742 mld. 

Bron: CPB, Financiën 

l Tweede Kamer, 1988-1 989, 20 995, nr. 1 

Collectieve 
Collectieve 
r ~iton w n  

Marktsector 29% 
h4arktsector 60% 

totaal V42 mld. totaal 446 mld. 

De collectieve uitgaven zullen - uitgedrukt als percentage van het 
nationaal inkomen - weliswaar dalen van 7 1 O/O in 1983, via 67% in 1986 
tot 60% in 1990, maar bevinden zich nog steeds op een - historisch en 
internationaal gezien - hoog niveau. Ondanks de aanzienlijke reductie 
sinds 1983 is het financieringstekort nog niet tot een houdbare waarde 
teruggebracht. De nog steeds stijgende staatsschuld - ultimo 1990 naar 
verwachting 31 7 miljard gulden - legt door de hiermee samenhangende 
rentelasten een te grote druk op de overheidsfinanciën. In 1990 zal naar 
raming 23 miljard gulden aan rentebetalingen door het Rijk nodig zijn; dit 
is meer dan de gezamenlijke uitgaven van de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en van Voll<shuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- 
beheer. Deze sterk gestegen, en nog steeds stijgende, rentelasten 
verdringen andere overheidsuitgaven, beperken de flexibiliteit van de 
begroting en maken bovendien de begroting gevoelig voor onzekere 
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ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Deze situatie geeft duidelijk aan dat 
een verdere beperking van het overheidstekort in de voor ons liggende 
jaren nog zeer veel aandacht zal opeisen. 

lnternaantionaaEl g~mteoe $ ~ % c o r t -  Internationaal bezien is de in Nederland tot stand gebrachte reductie 
reductie van het financieringstekort niet opzienbarend. Een aantal andere landen 

slaagde er beter in om hun tekorten terug te dringen. Onderstaande 
grafiek maakt dat duidelijk. Ten behoeve van de internationale vergelijk- 
baarheid is in deze grafiek van het vorderingensaldo uitgegaan. 

Grafiek 1.4. Vorderingentekort in een aantal landen; in procenten van het bruto binnen- 
lands produkt, 1982 en 1990. 

/ / / / / / / / 
/ / / / / / / / /" 

I B NL IRL F D DK UK L 

Bron: Eurostat 

Indien de Rijksuitgaven beter waren beheerst dan zouden tekortreductie 
enlof lastenverlichting groter van omvang kunnen zijn geweest. Zo zal 
van de sinds het regeerakkoord van 1986 opgetreden meevaller bij de 
belastingontvangsten (exclusief Vpb-gassector) van naar verwachting 
18,2 miljard gulden in 1990 circa 40% (7,3 miljard gulden) worden 
teruggegeven in de vorm van belastingverlichting en meer dan de helft 
(10,l miljard gulden) worden aangewend ter compensatie van zowel 
nominale als reële uitgavenoverschrijdingen. Het restant zal worden 
gebruikt ter compensatie van de tegenvallende gasbaten en om een 
verdere reductie van het financieringstekort mogelijk te maken. Hiermee 
heeft de hoogconjunctuur in met name 1989 en 1990 wel enigszins 
maar toch onvoldoende bijgedragen aan de noodzakelijke sanering van 
de overheidsfinanciën. 
voorgedaan, zou dit bijvoorbeeld hebben geresulteerd in een financie- 
ringstekort dat enige procentpunten van het nationaal inkomen lager 
was, dan wel in een lagere vaststelling van de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting tezamen met een verdere verlaging van het 
algemene BTW-tarief waardoor dit laatste aanmerkelijk dichter zou 
liggen bij het niveau dat thans in de Bondsrepubliek Duitsland wordt 
gehanteerd (l 4%). 

Versterkte aandacht voor budgetdiscipline, betere ramingen en realis- 
tische meerjarencijfers blijven een vereiste, willen op middellange termijn 
- bij eenmaal afgesproken meerjarencijfers - meer evenwichtige verhou- 
dingen binnen de overheidsfinanciën bereikbaar zijn. 

Zo zijn sinds het opstellen van de meerjarencijferbrief, eind 1986, de 
ríjksuitgaven (gesaldeerd met de niet-belastingontvangsten) in 1990 15,6 
miljard gulden (waarvan 3,5 miljard als gevolg van nominale ontwikke- 
lingen), ofwel 1I0/o hoger uitkomen dan destijds geraamd en heeft hierte- 
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Zie brief aan de Tweede Kamer; Tweede 
Kamer 1988-1 989, 20 995, nr. 2. 

Zie de brief van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 
Stichting van de Arbeid van 18 augustus 
1989: Tweede Kamer, 1988 - 1989, 20 41 6, 
nr. 1 1. 

genover 5,5 miljard gulden aan generale ombuigingen en tekortbeper- 
kende maatregelen plaatsgevonden; absoluut gezien een fors bedrag, 
maar in verhouding tot de uitgavenstijgingen onvoldoende. Als gevolg 
van deze overschrijdingen ontstond er ook in deze kabinetsperiode een 
permanente noodzaak tot redresseren van de tegenvallers, hetgeen 
duidelijk geen bijdrage levert aan bestuurlijke rust. 

In de voorliggende Miljoenennota zijn de eerste resultaten van de 
meerjarencijferexercitie' opgenomen. Deze exercitie is gericht op het 
verkrijgen van betrouwbare meerjarencijfers (tot en met 1994) die als 
uitgangspunt zullen dienen bij de kabinetsformatie. Op basis van deze 
realistische meerjarencijfers is hernieuwde en krachtige toepassing van 
de budgetdiscipline mogelijk en dienen de uitgaven die het afgesproken 
uitgavenkader overschrijden, volledig te worden gecompenseerd. 
Resultaat van de huidige meerjarencijferexercitie is dat nieuw aantre- 
dende bewindslieden realistische meerjarencijfers aantreffen, zodat zij 
zich nadrukkelijker kunnen committeren aan de begrotingscijfers. Dit 
maakt dat er een serieus uitzicht bestaat op een verdergaande tekortre- 
ductie, zo mogelijk gecombineerd met een verlaging van de collectieve 
lastendruk. 

Sociale zekerheid 

Op het terrein van de sociale zekerheid zijn hogere uitgaven gerealiseerd 
dan geraamd in de meerjarencijferbrief van 1986. De stelselherziening 
sociale zekerheid levert minder besparingen op dan verwacht. Met name 
als gevolg van een tegenvallend verdisconteringseffect in de WAO zijn 
de ramingen voor de sociale zekerheid met 3 miljard gulden structureel 
opwaarts bijgesteld2. Ook de bij het Paaspakket van 1988 voorgestelde 
beleidsbijstellingen zijn tot dusverre nog niet gerealiseerd. Op onder- 
delen is definitief van uitvoering afgezien (invoering woonlandbeginsel 
binnen de kinderbijslag, waarvoor overigens gedeeltelijke compensatie is 
geboden), terwijl de invoering van andere maatregelen (onder meer 
minimumloonkostenreductieregeling, jongerendossier) pas in de loop van 
1990 kan worden gerealiseerd. De verwachting is, dat van de beoogde 
besparingen van 1,3 miljard gulden uit het Paaspakket ongeveer ' ,l 
miljard structureel zal worden gerealiseerd. Hiernaast hebben beleidsin- 
tensiveringen (WAM-aanpassing per 1 januari 1990, extra verhogingen 
van de kinderbijslag in 1988 en 1989, verhoging van de vakantietoeslag 
voor minimumloon en uitkeringsgerechtigden en verhoging van het 
kostenforfait voor uitkeringsgerechtigden) alsmede het gevolg van enkele 
gerechtelijke uitspraken de uitgaven voor de sociale zekerheid verder 
verhoogd met structureel circa 2,2 miljard gulden. Mede door deze 
uitgavenverhogingen (inclusief de beleidsintensiveringen), die deels ook 
ten laste komen van de rijksbegroting, zijn de uitgaven in de sociale 
fondsen circa 6,3 miljard hoger uitgekomen dan geraamd in de meerja- 
rencijferbrief van 1986. Verbetering van de uitgavendiscipline van de via 
premies gefinancierde sociale zekerheidsuitgaven is nodig. Ook de 
Studiegroep Begrotingsruimte heeft in haar achtste rapport in deze 
richting geadviseerd. 

De fors hogere uitgaven leiden tot een hogere vaststelling van de 
sociale premies c.q. een geringere daling dan anderszins mogelijk zou 
zijn geweest. De sociale premies hebben in de afgelopen periode, 
ondanks deze extra premielasten, als gevolg van de gunstige econo- 
mische groei, kunnen dalen. 

Collectieve lasten 

In deze kabinetsperiode zal de collectieve lastendruk (gecorrigeerd voor 
statistische en incidentele factoren) zich in 1990 vrijwel stabiliseren 
op het niveau van 1986 ad 52,I0/o NI; het cijfer van de meerjarencijfer- 
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brief1. Voortgaande stabilisatie van de collectieve lastendruk in de jaren 
negentig zou continuering op een, vooral ook internationaal bezien, te 
hoog niveau betekenen. Verlaging van de lastendruk is voor de kleine en 
open Nederlandse economie zeer belangrijk met het oog op de aanhou- 
dende noodzaak van een gematigde loonkostenontwikkeling, de bevor- 
dering van een goede marktwerking alsmede de verdere internationale 
convergentie van de belasting- en premietarieven. Dit aspect, waarop 
ook de Studiegroep Begrotingsruimte in haar achtste rapport heeft 
gewezen, evenals rapporten van de EG en de OESO, zal in de komende 
kabinetsperiode, wanneer in een groot deel van Europa de binnengrenzen 
zullen verdwijnen en de vestigingsplaatskeuze steeds meer bepaald zal 
gaan worden door verschillen in lastendruk, alleen maar aan belang 
winnen. 

Dit zal onder meer betekenen dat een verdere BTW-verlaging - met 
name van het algemene tarief, nu 18,5% - in de komende kabinetspe- 
riode aan de orde zal moeten komen, omdat anders, bij handhaving van 
te grote tariefverschillen met andere lid-staten van de Europese Gemeen- 
schap, door verlegging van handelsstromen schade aan de Nederlandse 
economie kan worden toegebracht. Maar ook de marginale tarieven van 
de loon- en inkomstenbelasting zullen onder druk komen te staan, zeker 
nu veel landen bij hervorming van de inkomstenbelasting lagere tarieven 
hebben ingevoerd, respectievelijk voorstellen, dan in Nederland met 
ingang van 1 januari 1990 zullen gelden. Uit tabel 1.3 blijkt dat 
Nederland in het Europa van de jaren negentig het land met het hoogste 
toptarief zal zijn. 

Afgezet tegen deze internationale ontwikkelingen moeten de in 1988 
en 1989 doorgevoerde, en voor 1990 op handen zijnde, belastingverla- 
gingen dan ook als eerste, maar wel zeer belangrijke, stappen worden 
gezien. Het nieuwe kabinet zal hierover besluiten moeten nemen. Hierbij 
dient te worden bedacht dat het Centraal Planbureau bij een stabilisatie 
van de collectieve lastendruk (zie werkdocument no. 31) voor de periode 
1990-1 994 een ruimte voor belastingverlichting ziet van 3 miljard 
gulden. 

Tabel 1.3. Toptarief loon- en inkomstenbelasting in een aantal Europese landen in 
1989-1990 (in %); inclusief belastingheffing lagere overheden 

Verenigd Koninkrijk 
Portugal 
Zwitserland 
Griekenland 
Italië 
Oostenrijk 
Zweden1 
Denemarken2 
Bondsrepubliek Duitsland 
Noorwegen 
Ierland 
Spanje 
Frankrijk 
Finland1 
België 
Luxemburg 
Nederland 

l Voorstel; vanaf 1 991. 
Voorlopig voorstel; te bereiken in een reeks van jaren. 

Bron: Internationaal Belasting Documentatie Bureau, Amsterdam 

Zeker mag niet uit het oog worden verloren dat, ook na invoering van de 
vereenvoudigde en verlaagde loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 

. 1990, de hogere tarieven in Nederland, vergeleken met andere landen 
Het in 1986 gerealiseerde cijfer (gecorri- reeds bij een laag inkomen aangrijpen. Zo grijpt, van de landen met een 

geerd voor statistische vertekeningen, zie 
bijlage 16.6) van de collectieve lastendruk 

toptarief tussen de 50 en 6O0/0, in de Bondsrepubliek Duitsland, België, 
liat 0,8%-ount hoger dan dit percentage van Spanje en Frankrijk het - op zichzelf reeds lagere - toptarief van de loon- 
d i  meerjarencijferbrief. en inkomstenbelasting in vergelijking met Nederland bij een hogere 
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belastbare som aan. Van de landen uit tabel 1.3 waar het toptarief 50% 
of lager is, begint dit tarief bij een inkomen dat hoger ligt dan waar in 
Nederland het tweede Oort-tarief van 50% zal aangrijpen. Hierdoor wordt 
het voor personen steeds aantrekkelijker om in het buitenland werkzaam 

Uk&&wom ~ ~ ~ n ~ @ ~ ~ ~ ~  ~ c ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~  c.q. woonachtig te zijn en bestaat voor Nederland het gevaar van een 
uitstroom van (tmenselijlt kapitaal)); mete name is er het risico dat 
hoogwaardige arbeid, bijvoorbeeld voor research, bij een gelijke netto 
beloning niet in Nederland maar elders zal worden verricht, omdat hier 
de bruto kosten voor de werkgever hoger zijn. 

Na invoering van de Oort-voorstellen resteren er overigens nauwelijks als 
reëel aan te merken mogelijkheden voor een substantiële verbreding van 
de heffingsgrondslag. Verdere verlaging van de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting zal voornamelijk moeten worden gefinancierd uit 
reële economische groei en beperking van de overheidsuitgaven, 
bijvoorbeeld subsidies. 

Bij verlaging van de belastingdruk, teneinde de structuur van de 
Nederlandse economie te verbeteren, kan ook worden gedacht aan 
enkele belastingsoorten die weliswaar relatief klein zijn, maar remmend 
werken op bepaalde sectoren binnen de economie, zoals bijvoorbeeld de 
beurs-, Itapitaals- en overdrachtsbelasting. 

Handhaving van de beursbelasting vormt een bedreiging voor de 
positie van Amsterdam als financieel centrum. Steeds meer andere, op 
dit terrein belangrijke, Europese landen lijken tot afschaffing over te 
gaan; onlangs hebben de regeringen in Zwitserland en de Bondrepublielc 
Duitsland stappen in die richting aangekondigd. Door de in de laatste 
jaren sterk toegenomen internationale concurrentiedruk heeft er zich 
reeds een aanzienlijke afvloeiing van handel naar buitenlandse financiële 
centra voorgedaan. Zo heeft in 1988 tussen de 30 en 50% van de handel 
in Nederlandse staatsobligaties in Londen plaatsgevonden. 

Verlaging van de overdrachtsbelasting op woningen is gunstig voor de 
arbeidsmarkt omdat dit tot een vergroting van de arbeidsmobiliteit kan 
leiden. 

Risico's voor het overheidsbudget 

Ondanks de omvangrijke aanpassingen van de afgelopen jaren zijn de 
overheidsfinanciën nog zeker niet uit de gevarenzone. Risico's met 
betrekking tot uitgavenoverschrijdingen liggen ook in de toekomst nog 
steeds op de loer1 1. 

In de achterliggende jaren zijn de uitgavenoverschrijdingen deels 
opgevangen door een hogere economische groei. Er mag echter niet 
zonder meer van worden uitgegaan dat in de komende kabinetsperiode 
zich stelselmatig een meevallende economische ontwild<eling zal 
voordoen. 

... en bij in[fcomsten overheid Ook de inkomsten van het Rijk kunnen snel onder druk komen te staan. 
Zo betekent een op het eerste gezicht geringe neerwaartse bijstelling van 
de economische groei, van bijvoorbeeld I/4%-punt per jaar, over een 
vierjaarsperiode een derving aan belastingopbrengsten van meer dan 1% 
miljard gulden. 

Maar ook de instabiliteit van sommige inkomstenbronnen Itan tot  
problemen leiden. Betrof dit in het verleden met name de aardgasbaten, 
thans kan hetzelfde worden gezegd over de ontvangsten bij de 
vennootschapsbelasting (niet-gassector). In grafiek l .5 wordt 
geïllustreerd dat de opbrengst van de vennootschapsbelasting de laatste 
jaren een spectaculaire stijging te zien heeft gegeven en hiermee de 
daling in de aardgasbaten (sinds 1985 17,l miljard gulden op 

l Zie bijlage 19 en Trendrapport kwartaire transactiebasis) voor een groot deel (9,7 miljard gulden) heeft 
sector 1970-19931 SCP, cahier nr. 67,1989. gecompenseerd. In het geval er zich een sterke conjuncturele terugval 

zou voordoen, zouden de winsten en daarmee de opbrengst van de 
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vennootschapsbelasting als eerste onder druk komen te staan. Door het 
systeem van achterwaartse verliescompensatie zal de 
vennootschapsbelastingopbrengst dan nog sterker terugvallen dan de 
winst. Gezien het aandeel van de vennootschapsbelasting in de totale 
belastingontvangsten (1 5%) is dit zeker niet onbelangrijk. De 
afhankelijkheid van de overheidsfinanciën van de gasbaten lijkt hiermee 
te zijn ingewisseld voor die van de resultaten van het bedrijfsleven. 

Ook het Centraal Planbureau heeft in het Centraal Economisch Plan 
VVigastBsieiastËng c~~j~gact~~~~rge- 1989 OP het conjunctuurgevoelige karakter van de winstbelastingen 
wosUig gewezen. 

Grafiek 1.5. Ontwikkeling ontvangsten vennootschapsbelasting en aardgasbaten; 
1970-1 990, transactiebasis, in miljarden guldens. 

De sterk toegenomen opbrengst van de vennootschapsbelasting - en dat 
ondanks de forse verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting 
- weerspiegelt de flink verbeterde winstpositie van het bedrijfsleven, 
onder andere tot stand gebracht door het in de afgelopen jaren gevoerde 
beleid van loonmatiging. Deze ontwikkeling onderstreept de noodzaak tot 
voortzetting van het in de afgelopen jaren gevoerde beleid van 
loonmatiging en tekortreductie. Overmatige loonstijgingen zetten de 
winsten onder druk en langs directe weg, via de vennootschapsbelasting, 
ook het overheidsbudget. Langs indirecte weg zullen overmatige 
loonstijgingen de werkgelegenheid aantasten en derhalve ook een 
structurele negatieve uitwerking hebben -via zowel de inkomsten- als de 
uitgaven - op het overheidsbudget. 

In de sfeer van de aanpassing van uitkeringen en van de salarissen in de 
collectieve sector in 1990 heeft het kabinet een aantal besluiten 
genomen. 

Omdat de Tweede Kamer het wetsvoorstel Beleidsmatige 
aanpassingen nog niet heeft behandeld, herleeft per 1 januari 1990 de 
Wet Aanpassingsmechanismen (WAM) waardoor het minimumloon en 
de sociale uitkeringen met circa I0/o worden verhoogd. Hiermee wordt - 
op minimumniveau - voor de uitkeringen naar verwachting een totale 
koopkrachtvooruitgang in de periode 1987-1 990 gerealiseerd van ruim 
2l/2%. Dit is duidelijk hoger dan de doelstelling uit het regeerakkoord van 
1986 om tot (tenminste) koopkrachtstabilisatie te komen. Het in werking 
treden van het WAM-mechanisme is om puur technische redenen in de 
begroting voor 1990 verwerkt. Het kabinet beschouwt het automatisme 
van de WAM-indexatie ten principale ongewenst en gaat er voor wat 
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betreft aanpassingen na l januari l 9 9 0  vanuit dat dan de parlementaire 
behandeling van het nieuwe wetsvoorstel Beleidsmatige aanpassingen 
zal zijn afgerond dat in de plaats komt van de WAM. 

Vaar verbetering arbeidsvoor- Ten behoeve van de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel 
wwtaerden ... wordt voor 1990 een ruimte vastgesteld van 2 O/O van de loonsom (900 

miljoen gulden). Het kabinet benadert hiermee, binnen de grenzen van 
wat financieel nog verantwoord kan worden geacht, zo dicht mogelijk de 
doelstelling van een gelijkwaardige ontwikkeling van de 
arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel met die van werknemers in 
de marktsector. Naar het oordeel van het kabinet is deze verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden verenigbaar met de nog steeds aanwezige 
noodzaak van loonmatiging. Met name ten behoeve van de 
werkgelegenheid in de komende jaren, gaat het kabinet er hierbij vanuit 
dat ook in de marl<tsector de zo noodzakelijke matiging van de 
inl<omensontwil<keling zal worden betracht. 

In de voorstellen van het kabinet wordt van de 2% ruimte 1% 
beschikbaar gesteld voor een generieke salarisverhoging. De andere 
helft, waaronder een extra toevoeging van 0,25% aan het incidenteel, is 
bestemd voor een gedifferentieerde salarisverbetering, voor 
werkgelegenheidsbeleid en voor andere areidsvoorwaarden. Het Itabinet 
hecht grote betekenis aan voortzetting van het beleid om een deel van de 
ruimte te besteden aan verruiming van de werkgelegenheid in de 
collectieve sector, met name voor kwetsbare groepen. De achterstand in 
beloning ten opzichte van de marktsector in de midden- en hogere 
schalen noopt tot een gedifferentieerde salarisverbetering. Evenzeer 
dient het bewust belonen van goed functioneren te worden voortgezet. 

Voor de gepremieerde en gesubsidieerde sector stelt het kabinet een 
evenredige budgettaire ruimte beschikbaar (500 miljoen). 

Ten opzichte van het regeerakkoord van 1986 is hiermee over de 
periode 1987-1 990 in totaal 1,9 miljard gulden toegevoegd aan de 
ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden collectieve sector. 
Hiervan komt 1,6 miljard ten laste van de rijksbegroting en 0,3 miljard 
ten laste van de sociale fondsen. 

Voorts gaat het kabinet ervan uit dat de per ultimo 1989 bestaande 
afwijkingen ten opzichte van de normvermogens bij alle centrale fondsen 
in 5 jaar worden weggewerkt. Dit uitgangspunt geldt zowel voor fondsen 
met overschotten als met tekorten. 

In 1990 zal de kinderbijslag conform de normale indexatie worden 
verhoogd. 

Met ingang van 1 januari 1990 verandert in Nederland zowel de hoogte 
als de structuur van de loon- en inkomstenbelasting ingrijpend. Hierbij 
zijn de lijnen van de commissie Oort gevolgd. Zo worden belastingen en 
premies voll<sverzekeringen voortaan samen berekend en geheven, de 
tarieven aangepast en verlaagd en de aftrekbaarheid van bepaalde 
kosten beperkt. Per saldo wordt daarbij een verlichting gerealiseerd die 
overeenkomt met ongeveer 10% van de opbrengst van de loon- en 
inltomstenbelasting. In cijfers van 1988 - die in de Miljoenennota 1989 
en in de parlementaire behandeling zijn gepresenteerd - bedroeg deze 
lastenverlichting 4, l  miljard gulden. Rekening houdend met de door de 
Kamer aanvaarde amendementen op de wetsvoorstellen Oort (per saldo 
een verhoging van 0,l miljard structureel) betekende dit een 
lastenverlichting - in cijfers van 1988 - van structureel 4,2 miljard. 
Wordt vervolgens rekening gehouden met de opgetreden forse endogene 
groei in de ontvangsten van de loon- en inkomstenbelasting in de periode 
1988-1 990, dan betekent deze belastingverlaging in cijfers van 1990 
een budgettaire derving van 43/4 miljard gulden structureel, hetgeen nog 
steeds overeenkomt met ongeveer 10% van de totale opbrengst van de 
loon- en inkomstenbelasting. 
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goed voor sconomñs 

Mede als een logisch vervolg op de vorming van de interne markt, die 
ultimo 1992 zijn beslag moet krijgen, heeft de Europese Raad in 1988 
aan een comité onder leiding van de voorzitter van de Europese 
Commissie, Delors, de opdracht gegeven een rapport uit te brengen, 
waarin concrete stappen die tot een Economische en Monetaire Unie 
(E.M.U.) moeten leiden, worden voorgesteld. Het comité heeft in april 
van dit jaar zijn rapport uitgebracht. De Europese Raad aanvaardde in 
juni 1989 in Madrid het rapport als basis voor de verdere voorbereiding 
van een E.M.U. Voorts droeg hij de competente EG-organen op de 
nodige maatregelen te treffen om de eerste fase van de vorming van een 
E.M.U. per 1 juli 1990 te laten beginnen. Bovendien werd hen gevraagd 
voorbereidingen te treffen voor een intergouvernementele conferentie 
ten behoeve van de besluitvorming over de latere fasen. 

Het kabinet steunt het streven naar een Economische en Monetaire 
Unie met onveranderlijke wisselkoersen - mogelijk zelfs leidend tot een 
gemeenschappelijke munt - en een gemeenschappelijk stelsel van 
centrale banken. De potentieel gunstige effecten van de interne markt 
worden erdoor versterkt. De kosten van het economisch verkeer zullen 
verder worden verlaagd en de creatie van een zone van prijsstabiliteit in 
Europa zal de herallocatie van produktiefactoren op de geïntegreerde 
goederen-, diensten-, arbeids- en kapitaalmarkten bevorderen. Het 
rapport-Delors levert een nuttige aanzet voor de uiteindelijke vorming 
van een E.M.U. In Madrid is echter ook vastgesteld dat de uitwerking van 
het rapport voor de latere fasen nog aanzienlijke studie vereist. Voorts 
moet erop worden toegezien, dat bij de voorbereiding van de E.M.U. de 
marktconforme, aanbodgerichte aanpak die het economisch beleid van 
de lidstaten kenmerkt, een sterker accent krijgt dan deze in het 
rapport-Delors heeft gekregen. 

De totstandkoming van een E.M.U. betekent een verlies van 
vrijheidsgraden voor het economisch beleid van de nationale autoriteiten. 
In de eerste plaats geldt dit voor het monetaire beleid. In een E.M.U. zal 
een gemeenschappelijk monetair beleid worden gevoerd. Een zelfstandig 
nationaal beleid op dit terrein behoort dan tot de onmogelijkheden. Het 
is daarom van belang dat de doelstelling van het Europese monetair 
beleid prijsstabiliteit zal zijn, wat overeenkomt met de huidige 
doelstelling voor het Nederlandse beleid. De realisatie van prijsstabiliteit 
zal worden bevorderd, indien het stelsel van Europese centrale banken, 
met inachtneming van een passende vorm voor het afleggen van 
verantwoording, in de uitvoering van het monetair beleid onafhankelijk 
zal zijn. 

Ook op het gebied van de overheidsfinanciën zullen de nationale 
autoriteiten vrijheidsgraden verliezen. Dit geldt met name voor het fiscale 
beleid, waar de interne markt tot een geringere beleidsruimte zal leiden. 
Voorts zal een E.M.U. noodzaken tot het maken van afspraken over de 
omvang en de wijze van financiering van de nationale 
begrotingstekorten. Voorop zal moeten staan dat de nationale 
begrotingstekorten niet het gemeenschappelijke monetaire beleid mogen 
verstoren. De aard van de te maken afspraken - gebaseerd op 
vrijwilligheid of op bindende regels - zal in de voorbereiding van de 
intergouvernementele conferentie nader moeten worden bestudeerd. 
Wel kan nu reeds worden gesteld, dat dit een argument is voor een in 
ons land verdergaande en substantiële tekortreductie. 

De investeringen in bedrijven zijn, zoals grafiek 1.2 en 1.6 laten zien, na 
het dieptepunt in 1982 fors gestegen. Het herstel van de 
winstgevendheid van de bedrijven en van de internationale 
concurrentiepositie is hierbij doorslaggevend geweest. De bruto 
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investeringsquote is bijna terug op het niveau van 1970. Ook de netto 
investeringsquote van bedrijven is sterk toegenomen, van circa 2 %-punt 
van het nationaal inkomen in 1982 tot naar verwachting bijna 7%-punt in 
1990. Daarmee is deze quote echter nog niet terug op het niveau aan 
het begin van de jaren zeventig, nog daargelaten dat in het huidige 
economische klimaat een hogere quote wenselijk is. Een verdergaande 
stijging van de netto investeringen is daarom noodzakelijk. Het zijn 
namelijk de netto investeringen die zorgen voor uitbreiding van de 
produktiecapaciteit en van de werkgelegenheid. De hoge bezettingsgraad 
in 1989 geeft aan dat uitbreiding van de produktiecapaciteit noodzakelijk 
is om te voorkomen dat het economisch herstel vastloopt op capaciteits- 
grenzen. 

ruto en netto investeringsquote van bedrijven (in vaste activa, excl. 
woningen); in procenten van het nationaal inkomen, 1970 - 1990. 

Bron: CBS, CPB 

Er is een aantal redenen waarom in de huidige omstandigheden een 
hogere investeringsquote wenselijk is dan in het begin van de jaren 
zeventig. De technologische ontwikkeling verloopt tegenwoordig sneller 
en de concurrentieverhoudingen zijn verscherpt. Op straffe van 
marktverlies moeten producenten hun produktie-apparaat voortdurend 
vernieuwen. De toegenomen zorg voor een schoon milieu betekent 
bovendien, dat producenten hiervoor extra investeringen moeten doen. 

Hogere investeringen vereisen dat in de verdeling van het nationaal 
inkomen ruimte hiervoor wordt vrijgemaakt. Investeringen worden 
immers alleen gedaan indien zij voldoende rendement opleveren. 
Voortgezette loonmatiging is met het oog hierop wenselijk. 

Door de combinatie van loonmatiging en toeneming van de investeringen 
is de werkgelegenheid, uitgedrukt in arbeidsjaren, in Nederland in de 

elegenbeids- periode l987 - 1990 sterk gegroeid. De verwachtingen ten tijde van het 
groei ... regeerakkoord zijn ruimschoots overtroffen. Grafiek 1.7 toont dat in het 

regeerakkoord van 1986 een groei van de werkgelegenheid met 130 000 
arbeidsjaren in de periode 1987 - 1990 werd verwacht. In aanvulling 
daarop werden arbeidsmarktmaatregelen voorgesteld met een geraamd 
effect van 55 000 arbeidsjaren over dezelfde periode. In totaal zou de 
werkgelegenheid stijgen met 185 000 arbeidsjaren. Daarvan zouden er 
150 000 in de marktsector worden gerealiseerd en 35 000 in de collec- 
tieve sector. Volgens de huidige inzichten bedraagt de werkgelegen- 
heidsgroei circa 255 000 arbeidsjaren in de jaren 1987 - 1990. Daarvan 
komen ongeveer 25 000 arbeidsjaren voor rekening van het arbeids- 

. . .uooriaO d00r  ec~uaornijss>@~~<tlhe marktbeleid (loonkostensubsidies, werkervaringsplaatsen). De endogene 
groei groei, de uitbreiding van werkgelegenheid tengevolge van toenemende 
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Grafiek 1.7. Groei van de werkgelegenheid (arbeidsjaren), volgens regeerakkoord en 
huidige inzichten; 1987 - 1990. 
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economische activiteit, bedraagt dan 230 000 arbeidsjaren. Uitgesplitst naar 
sector bedraagt de totale werkgelegenheidsgroei in arbeidsjaren in deze 
periode in de marktsector 230 000 en in de collectieve sector 25 000. 
Naast de veel grotere omvang van de endogene werkgelegenheidsgroei 
moet ook worden gewezen op het geheel andere karakter ervan in verge- 
lijking tot het werkgelegenheidseffect van arbeidsmarktmaatregelen. De 
endogene werkgelegenheidsgroei is structureel, wordt ((betaald)) door de 
marktsector en levert per saldo hogere belasting- en premie-ontvangsten 
voor de collectieve sector op. Arbeidsplaatsen tengevolge van arbeids- 
marktbeleid zijn tijdelijk en komen grotendeels ten laste van de collec- 
tieve sector. Een verantwoord algemeen sociaal- en financieel-econo- 
misch beleid, dat de voorwaarden schept voor een structurele werkgele- 
genheidsgroei, dient daarom in een duurzame bestrijding van de 
werkloosheid voorop te staan. 

Naast het kwantitatieve probleem, het tekort aan arbeidsplaatsen, is er 
op de arbeidsmarktbeleid ook het kwalitatieve probleem, het uiteenlopen 
van de kwalificaties van werklozen en de eisen die werkgevers stellen. 
Het arbeidsmarktbeleid is gericht op dit specifieke probleem. In de 
afgelopen kabinetsperiode heeft daarbij het accent gelegen op de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de (her)intreding van langdurig 
werklozen en het verbeteren van het scholingsniveau van werklozen en 
werkenden. In dit kader is de functie van ctwerkverruimende» 
maatregelen vooral gelegen in het creëren van mogelijkheden tot het 
opdoen van werkervaring, teneinde de arbeidsmarktkwalificaties van de 
betrokkenen te verbeteren. 

Het kabinet heeft in een aantal stappen het budget voor 
arbeidsmarktbeleid fors uitgebreid. Nadat in het regeerakkoord van 1986 
al een bedrag van 500 miljoen gulden aan tijdelijke middelen structureel 
is gemaakt, is daarna in achtereenvolgende jaren in totaal voor 850 
miljoen gulden structureel aan de rijksbegroting toegevoegd voor 
arbeidsmarktbeleid. Het bereik van de ((werkverruimende)) maatregelen 
neemt hierdoor naar verwachting toe van 13 000 personen in 1986 tot 
ruim 50 000 in 1990. Het bereik van de scholingsmaatregelen (exclusief 
het leerlingwezen) neemt toe van 93 000 personen in 1986 tot 177 000 
in 1990. Wanneer het bereik op jaarbasis wordt berekend, bedraagt de 
toename voor werkverruiming 40  000 en voor scholing bijna 50 000 
personen. 
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Soaeik groei arbeñds- 
onges~hi ic the id  

De werkloosheid concentreert zich met name bij laaggeschoolden. Een 
probleem daarbij is dat de loonkosten van deze categorie vaak niet in 
overeenstemming zijn met hun produktiviteit. Het wettelijk minimumloon 
vormt daarbij een complicatie, omdat deze immers grenzen stelt aan het 
afstemmen van de beloning op de produktiviteit. Een beperking van de 
minimumloon(kosten) kan derhalve een bijdrage leveren aan het 
vergroten van de arbeidsmarktkansen van laag opgeleiden. Het kabinet 
heeft in mei 1989 daarom een voorstel voor een loonkostenreductie- 
regeling aan het parlement voorgelegd, dat een verlaging van de 
minimumloonkosten met circa 10% inhoudt. Wegens de demissionaire 
status van het kabinet is dit voorstel nog niet in behandeling genomen. 
Daarnaast is het van belang dat de loonkosten op minimumniveau ook op 
langere termijn beperkt blijven. 

Van de bevolking van 15 - 64 jaar werkt in Nederland slechts de helft. In 
de meeste andere geïndustrialiseerde landen bedraagt dit 60  a 70 %. In 
hoofdstuk 3 (tabel 3.7.2) is aangegeven dat in vergelijking met andere 
landen Nederland opvalt door enerzijds een hoge produktiviteit per 
werkende en anderzijds door een relatief gering aantal werkenden. Een 
grotere inschakeling van het aantal inactieven versterkt het 
financieringsdraagvlak voor de collectieve sector. 

Belangrijke bronnen van inactiviteit in ons land zijn het ziekteverzuim, 
de arbeidsongeschiktheid en de vervroegde uittreding1. Naast het in 
1988 en 1989 weer stijgende ziekteverzuim is met name de constant 
voortgaande groei van het aantal arbeidsongeschikten onrustbarend. Op 
basis van de huidige in- en uitstroom kan - bij ongewijzigd beleid - een 
aantal van 1 ,l miljoen arbeidsongeschikten in 2010 niet langer worden 
uitgesloten. Zo'n ontwikkeling zou de resultaten van de 
werkloosheidsbestrijding meer dan volledig teniet doen. Het betekent 
ook een enorme maatschappelijke verspilling van talent en arbeidskracht. 

Een belangrijk onderdeel van de stelselherziening sociale zekerheid 
was het afschaffen van de verdisconteringsbepalingen in de WAO. 
Hierdoor verviel de mogelijkheid om gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
wegens de situatie op de arbeidsmarkt een volledige arbeidsongeschikt- 
heidsuitkering te verstrekken. Deze maatregel heeft een veel lager effect 
op de instroom in de WAO dan verwacht, zoals gemeld in de brief van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Stichting 
van de Arbeid van 18 augustus 1 98g2. De hiermee corresponderende 
tegenvaller in de collectieve uitgaven loopt op van 25 miljoen gulden in 
1990, via ruim 500 miljoen in 1994 tot 3 miljard structureel. Deze 
stijging kan niet op zijn beloop worden gelaten. 

Thans bestudeert een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoor- 
digers van de sociale partners en van de overheid, maatregelen die het 
volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen kunnen beheersen. Naast 
preventieve maatregelen worden varianten bestudeerd om de financiële 
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de arbeidsongeschiktheidsrege- 
lingen te vergroten. Maatregelen ter bevordering van de heropneming 
van arbeidsongeschikten worden eveneens bekeken. Voor de langere 
termijn bestudeert de werkgroep welke fundamentele wijzigingen in de 
opzet van de arbeidsongeschiktheidsregelingen noodzakelijk zijn. 

l Zie voor gegevens betreffende de inacti- 
viteit ook de nog uit te brengen Financiële 
Nota Sociale Zekerheid. 

Tweede Kamer, 1988-1 989, 20 41 6, nr. 
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Grafiek 1.8 Aantallen uitkeringsgerechtigden en aantallen werkenden in de 
marktsector; uitkeringsjaren resp. arbeidsjaren x 1 miljoen, 1970 - 1990. 

l Voor zover het betreft uitkeringen die ten 
laste van de rijksbegroting komen. Zonder 
deze nadere voorwaarde zou de 
mogelijkheid open gelaten worden dat de 
uitkeringen andere uitgaven op de rijksbe- 
groting verdringen of het financieringstekort 
vergroten. 
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Bron: DNB 

De hoge inactiviteit in ons land legt een zware last op de publieke 
financiën. Vele niet-actieven moeten immers voor hun inkomen een 
beroep doen op inkomensoverdrachten vanuit de collectieve sector. 
Grafiek 1.8 laat zien, dat het aantal uitkeringsgerechtigden nu bijna even 
hoog is als het aantal werkenden in de marktsector. Dit is één van de 
belangrijkste oorzaken van de hoge collectieve lastendruk. De 
inkomensoverdrachten moeten immers, via de belasting- en 
premieheffing, worden opgebracht door de werkenden. Een meer 
gelijkwaardige inkomensontwikkeling van uitkeringsgerechtigden aan die 
van werknemers in het bedrijfsleven heeft - gezien het grote aantal 
uitkeringsgerechtigden - vergaande consequenties voor de collectieve 
uitgaven. Bijvoorbeeld een gelijke inkomensontwikkeling maakt het 
noodzakelijk dat de verhouding tussen het aantal werkenden in de 
marktsector en het aantal uitkeringsgerechtigden minstens gelijk blijft of 
stijgt. Een andere voorwaarde voor een dergelijke inkomensontwikkeling 
is, dat het financieringstekort zich op het afgesproken tijdpad bevindtl). 

Deze voorwaarden doen zich niet automatisch voor. Hiervoor moet 
beleid worden gevoerd door zowel de sociale partners als de overheid. In 
de eerste plaats is nodig een gematigde loonvorming die ertoe leidt, dat 
de werkgelegenheid sneller toeneemt dan het aantal inactieven. Hieraan 
moet ook bijdragen een beleid dat is gericht op beperking van de 
instroom in de sociale zekerheid en bevordering van de herintreding op 
de arbeidsmarkt. Voorts is een gezond financieel beleid vereist, dat de 
economische structuur versterkt en ten minste lastenverzwaringen, die 
funest zijn voor de loonvorming en de concurrentiepositie, voorkomt. Is 
aan deze voorwaarden voldaan, dan ontstaat er ruimte voor een meer 
gelijkwaardige inkomensontwikkeling tussen uitkeringsgerechtigden en 
werknemers in het bedrijfsleven zonder de economische groei te 
schaden en daarmee de inkomensperspectieven in latere jaren aan te 
tasten. 

1.8. Structurele veranderingen in de economie. 

Voor een duurzame economische groei in een internationale, scherp 
concurrerende omgeving is een flexibele economie nodig. Het kabinet 
heeft in de afgelopen kabinetsperiode op een aantal terreinen 
maatregelen getroffen of voorbereid, die ertoe strekken de bestaande 
overheidszorg op die terreinen te herijken en aan te passen aan de 
gewijzigde economische en sociale omstandigheden. 

Het financieel-economisch beleid 



De herziening van het financieringsstelsel voor de gezondheidszorg 
heeft enerzijds als doel een grotere kostenbeheersing via het inbouwen 
van meer marktelementen en anderzijds het waarborgen van de toegang 
tot de voorzieningen in de gezondheidszorg. Verleden jaar is reeds een 
eerste stap hiertoe gezet. Voor 1990 was een tweede stap voorzien. 
Mede wegens de demissionaire status van het kabinet bleek het niet 
mogelijk deze stap reeds per 1 januari 1990 te zetten en is deze een jaar 
uitgesteld. 

Op het gebied van de arbeidsmarkt zijn de voorbereidingen voor een 
gezamenlijk bestuur van de arbeidsvoorziening door overheid en sociale 
partners vergevorderd. Gezien de betrokkenheid van de partners op dit 
terrein, onder meer tot uitdrultlting komend in steeds meer cao-afspraken 
over arbeidsmarktaangelegenheden, verwacht het kabinet van een 
dergelijke tripartite bestuursvorm een grotere effectiviteit van het 
arbeidsmarktbeleid. Daarnaast zal ook de flexibiliteit van dit beleid 
kunnen toenemen, omdat het sneller zal kunnen inspelen op 
veranderingen in de praktijk van het bedrijfsleven. 

In de sector van de volkshuisvesting heeft het Itabinet in de nota 
c(Volltshuisvesting in de jaren negentig)) maatregelen voorgesteld ter 
vereenvoudiging van de regelgeving, versterking van de positie van de 
particuliere organisaties op volkshuisvestingsterrein en vermindering van 
het sterk toegenomen budgettaire beslag. 

In het Structuurschema Verkeer en Vervoer heeft het kabinet de 
beleidslijnen uitgezet voor het verkeer- en vervoersbeleid in de komende 
decennia. Met name als gevolg van de hernieuwde economische groei is 
een forse stijging opgetreden van de benutting van de bestaande 
economische infrastructuur, hetgeen heeft geleid tot  een stijgend aantal 
knelpunten. Dit kan een belangrijke bedreiging vormen voor onze 
concurrentiepositie als distributieland. De Europese integratie maakt 
deze problematiek des te klemmender. Voor het Structuurschema 
Verkeer en Vervoer heeft het kabinet vorig jaar reeds besloten met 
ingang van i 990 400 mln uit te trekken. Dit bedrag wordt voor de helft 
aangewend voor verbetering van de infrastructuur van het openbaar 
vervoer. Het resterende bedrag wordt verdeeld over een aantal posten, 
waaronder infrastructuur goederenvervoer, stedelijke 
vervoersvoorzieningen en een investeringsimpuls voor de lagere 
overheden 

Het milieu zal in de komende jaren veel aandacht vragen. Het kabinet 
heeft in het afgelopen voorjaar hiertoe aantal maatregelen gepresenteerd 

Nat ionaa l  MliOieube~eiidspBan door middel van het Nationaal Milieubeleidsplan. Bij de vormgeving van 
dit milieubeleid dient de internationale concurrentiepositie van Nederland 
scherp in het oog te worden gehouden. Gezien het veelal 
grensoverschrijdende karakter van de milieuproblematielt - zo wordt 
minder dan de helft van in Nederland opgetreden verzuring binnenlands 
veroorzaakt - Itan het eenzijdig overmatig verhogen van heffingen de 
economische bedrijvigheid in Nederland schade toebrengen zonder dat 

Regeligeving verdásnt  W W % W U ~  er een mondiaal effectief beleid tot stand komt. Internationaal 
boven.. . afgestemde regelgeving heeft dan de voorkeur boven een systeem met 

heffingen en subsidies. Ook voorzover de milieuproblematiek meer 
regionaal beperkt is tot alleen (delen van) ons land lijken convenanten en 
regelgeving in eerste instantie de meest aangewezen weg boven het 
opleggen van lastenverzwaringen en vergroting van de collectieve 
uitgaven. Op de gevaren van het op grote schaal weer gaan ... terowdpompew>~ v a n  geldl ((rondpompen» van geld is van verschillende zijden reeds gewezen. Een 
stelsel van subsidies leidt tot allocatieve verstoringen en kan daarmee tot 
niet onaanzienlijke welvaartsverliezen leiden. Subsidies kunnen hooguit in 
beperkte mate en dan nog slechts tijdelijk enig soelaas bieden tegen de 
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milieuproblematiek. De feitelijke milieulasten zullen in hoofdzaak door de 
producenten en consumenten zelf moeten worden gedragen. Daar waar 
het bedrijfsleven op eigen kracht de problemen wil aanpakken verdienen 
convenanten dan ook ondersteuning. In een groot aantal gevallen kunnen 
de kosten van milieuregelgeving zonder problemen bij consumenten in 
rekening worden gebracht zonder dat dit tot een aantasting van de 
concurrentiepositie leidt. 

In het geval milieuheffingen onontkoombaar zijn, blijft de 
concurrentiepositie van de Nederlandse economie het beste 
gewaarborgd indien getracht wordt een verhoging van milieuheffingen te 
compenseren door een daling van de lastendruk elders. 

11 .IQ. Tot slot. 

1 sen eindstation 

Het financieel-economisch herstelbeleid van de afgelopen jaren heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Nederland kan zich weer beter meten met de 
ontwikkelingen in het buitenland. De gerealiseerde investeringsgroei is 
een goed vertrekpunt voor de noodzakelijke, voortgaande vernieuwing 
van de economie en voor structurele werkgelegenheidsgroei in de jaren 
negentig. De Nederlandse economie wordt meer weerbaar. 

De sanering van de overheidsfinanciën vordert langzaam, maar 
gestaag. Dit blijkt uit de duidelijk dalende collectieve- en 
rijksuitgavenquote. Het beslag van de collectieve sector op het nationale 
inkomen is echter nog te groot. De kwetsbaarheid van de 
overheidsfinanciën voor onverhoopt tegenvallende conjuncturele 
ontwikkelingen kan de bereikte resultaten bij het herstel van de 
economie en de werkgelegenheid in de waagschaal stellen. Het jaar 
1990 is geen eindstation, maar een tussenstop op weg naar meer 
evenwichtige waarden voor het financieringstekort en de collectieve 
lastendruk. 

De huidige kabinetsperiode kenmerkt zich door een relatief hoge 
economische groei. Het kabinet acht het wenselijk deze, wellicht 
tijdelijke, hogere groei te benutten om het financieringstekort van het rijk 
in 1990 onder de doelstelling van het regeerakkoord te laten uitkomen. 
Hierdoor komen de overheidsfinanciën sneller uit de gevarenzone. Deze 
winst moet in de komende jaren worden vastgehouden. Aldus kan ook 
eerder het moment worden bereikt waarop de nog steeds zorgelijk 
stijgende staatsschuld als quote van het nationaal inkomen niet meer 
toeneemt en daarna kan dalen. 

Op belangrijke terreinen als de publieke financiën, de werkgelegenheid 
en de inkomensontwikkeling komt de realisatie van maatschappelijke 
doelstellingen naderbij. In de achterliggende jaren is hiertoe door het 
herstelbeleid een goede aanzet gegeven. Velen hebben aan het 
welslagen van het beleid een belangrijke bijdrage geleverd door offers te 
brengen. Door deze samenwerking in de jaren negentig te continueren. 
kan de economische en maatschappelijke vooruitgang worden 
voortgezet. De gebrachte offers zijn dan niet voor niets geweest. 
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Inleiding 

De demissionaire status van het kabinet heeft gevolgen gehad voor d e  
inhoud van d e  ingediende begroting 1990.  Het kabinet is, na het demis- 
sionair worden, terughoudend geweest  met  nieuw beleid, zowel wat 
betreft intensiveringen als wat  betreft ombuigingen. De kabinetsformatie 
is het  moment waarop besloten kan worden over d e  budgettaire 
inpassing van eventuele nieuwe beleidsmaatregelen. Toch kon o p  
bepaalde beleidsterreinen niet worden ontkomen aan additionele maatre- 
gelen. De budgettair belangrijkste daarvan zijn d e  verhoging - o p  grond 
van het bestaande wettelijke aanpassingmechanisme - van d e  sociale 
uitkeringen per 1 januari 1 9 9 0  en  daarnaast  d e  verbetering van d e  
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en  trendvolgers in 1990.  

Een ander gevolg van d e  demissionaire s ta tus  van het kabinet is 
geweest  da t  een  groot aantal wetsontwerpen door d e  Staten-Generaal 
als controversieel is bestempeld, waardoor d e  behandeling van deze 
wetsontwerpen is vertraagd. Naar huidige inzichten leidt deze vertraging 
to t  budgettaire verliezen in 1 9 9 0  bij d e  uitgaven van 5 5 0  miljoen. Voorts 
treedt, mede als gevolg van d e  demissionaire s ta tus  van het kabinet, 
vertraging o p  bij d e  behandeling van een aantal fiscale wetsontwerpen. 
Het gaat  hierbij om een bedrag van 2 4 0  miljoen aan ontvangsten. De 
tijdelijke budgettaire verliezen aan d e  uitgavenkant zijn wel in d e  raming 
van het financieringstekort 1 9 9 0  opgenomen, namelijk via een  aanvul- 
lende post, maar niet verwerkt in d e  desbetreffende begrotingshoofd- 
stukken1. 

Bwdgsttnirs doeists!Ringe~ De demissionaire status van het kabinet heeft d e  noodzaak van het reali- 
uitgangspunt seren van d e  doelstellingen van het Regeerakkoord onverlet gelaten. Bij 

d e  besluitvorming over d e  begroting 1 9 9 0  heeft het kabinet zich gericht 
o p  d e  in het Regeerakkoord vastgelegde doelstellingen voor 1 9 9 0  voor 
het  financieringstekort en d e  collectieve-lastendruk. Het financierings- 
tekort van het Rijk zou in 1 9 9 0  ten hoogste 5'/4O/o NI mogen bedragen en 
en  d e  collectieve-lastendruk zou in da t  jaar niet hoger mogen uitkomen 
dan in 1986.  In d e  Miljoenennota 1 9 8 9  is d e  verwachting uitgesproken 
dat  d e  budgettaire doelstellingen van het  Regeerakkoord niet alleen voor 
1 9 8 9  maar ook voor 1 9 9 0  binnen. bereik lagen. 

Op grond van d e  huidige inzichten is da t  laatste ook het geval. Het 
financieringstekort van het Rijk voor 1 9 9 0  wordt geraamd o p  5,O0/0 NI, 
terwijl d e  collectieve-lastendruk in 1 9 9 0  naar huidige inzichten ongeveer 
even hoog zal zijn als in 1986,  namelijk 52l/4% NI in 1 9 9 0  (exclusief 
incidentele en bijzondere factoren; zie bijlage 16 .6)  tegen 5 2 , l  O/o NI in 
1986,  vrijwel conform d e  raming van d e  meerjarencijferbrief. Het is dus  
nu voor het financieringstekort zelfs mogelijk een  lagere uitkomst t e  
bereiken dan d e  in het Regeerakkoord genoemde 51h0/0 NI. Daarvoor is 
ook alle reden nu d e  economische groei in d e  kabinetsperiode 
1987-1 9 9 0  gemiddeld genomen duidelijk hoger uitkomt dan ten tijde 
van het Regeerakkoord werd verondersteld. Dat d e  huidige raming voor 
het  financieringstekort beneden d e  norm van 5%% NI uitkomt, is toe  t e  
schrijven aan een structureel sterkere economische ontwikkeling. Het 
thans  voor 1 9 9 0  geraamde financieringstekort ad  5,0% NI dient als basis 
voor d e  verdere tekortreductie in d e  periode 1991-1 994 ,  die tenminste 

' Zie bijlage 5 van deze Miljoenennota. 2%-punt NI zal moeten bedragen. 
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en: 

Het totaal van de relevante rijksuitgaven, 
inclusief debudgetteringen, gedeeld door 
het nationale inkomen. 

Het totaal van de collectieve uitgaven, 
inclusief debudgetteringen, gedeeld door 
het nationale inkomen. 

De bovengenoemde uitkomsten ten aanzien van het financieringstekort 
en de collectieve-lastendruk zijn mogelijk doordat de rijksuitgavenquote2 
en de collectieve-uitgavenquote3 verder blijven dalen. De rijksuitgaven- 
quote 1990 komt naar huidige inzichten ruim l ,5%-punt NI lager uit dan 
in 1989 en de collectieve-uitgavenquote daalt van 1989 op 1990 volgens 
huidige ramingen met eveneens circa l ,5%-punt NI (beide gecorrigeerd 
voor enkele bijzondere factoren, zie daarvoor bijlage 16.6). Ten opzichte 
van l 9 8 6  is sprake van een forse daling met 4,5%-punt respectievelijk 
6,8%-punt NI. 

De hoofdlijnen van de besluitvorming 

Bij de begrotingsvoorbereiding 1990 is het kabinet opnieuw geconfron- 
teerd met een meevallende ontwikkeling bij de belastingontvangsten en 
een ongunstige ontwikkeling bij de aardgasbaten, bij de uitgaven en bij 
de niet-belastingontvangsten. 

Op grond van een gunstiger macro-economische ontwikkeling worden 
thans hogere belastingontvangsten voor 1990 verwacht. Vergeleken met 
de vorige Miljoenennota valt de belastingmeevaller in 1990 niet exact te 
bepalen, omdat toentertijd geen geactualiseerde raming van de belas- 
tingontvangsten voor 1990 beschikbaar was. 

Voor de uitgaven en de overige ontvangsten kunnen de mee- en tegen- 
vallers wel worden afgezet tegen de inzichten van de vorige Miljoe- 
nennota. De opbrengst van de gasbaten 1990 laat per saldo een tegen- 
valler zien van 1 ,O miljard. Bij de uitgaven en niet-belastingontvangsten 
(exclusief aardgasbaten) zijn de tegenvallers groter dan de meevallers. 
Dit saldo van mee- en tegenvallers is uiteindelijk relevant voor de 
beheersing van het rijksbudget. Per saldo doet zich uit dezen hoofde een 
verslechtering voor van 0,9 miljard in 1990 en structureel van 2,4 
miljard. In hoofdstuk 5.2 wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden 
van deze nieuwe uitgavenoverschrijdingen. 

Het budgettaire beeld 1990 wordt niet alleen door mee- en tegen- 
vallers maar ook door beleidsmaatregelen beïnvloed. Op een aantal 
terreinen is sprake geweest van beleidsintensiveringen. Deze beleidsin- 
tensiveringen vloeien onder meer voort uit beslissingen van het kabinet, 
uit door de Staten-Generaal aangenomen moties en uit gerechtelijke 
beslissingen. Voor een deel van deze beleidsintensiveringen is compen- 
satie aangebracht op hetzelfde begrotingshoofdstuk of in dezelfde 
beleidssector (zogenoemde specifieke compensatie). Voor de begroting 
1990 kunnen in dit verband met name worden genoemd de maatregelen 
op de begrotingshoofdstukken van Onderwijs en Wetenschappen en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Daarnaast is 
evenwel ook sprake van beleidsintensiveringen waar tegenover geen 
specifieke beleidscompensatie staat, zodat deze intensiveringen recht- 
streeks ten laste van het totale budgettaire beeld l 9 9 0  komen. In totaal 
bedragen deze niet specifiek gecompenseerde beleidsintensiveringen 2,7 
miljard in 1990 en in 1994 2,O miljard (zie tabel 2.3.1. in paragraaf 2.3 
voor een specificatie van deze maatregelen). 

Op grond van de regels van het stringente begrotingsbeleid, alsmede 
met het oog op de budgettaire doelstellingen van het Regeerakkoord, 
heeft het kabinet besloten tot additionele generale ombuigingen en tot 
overige tekortbeperkende maatregelen van in totaal 0,7 miljard in 1990 
en structureel 1,5 miljard. Met deze additionele maatregelen is een deel 
van de uitgavenoverschrijdingen gecompenseerd. Bovendien is het mede 
hierdoor mogelijk geworden dat naar huidige inzichten het financierings- 
tekort in 1990 lager zal uitkomen dan de in het Regeerakkoord vastge- 
legde doelstelling. Met inbegrip van de extra ombuigingen en tekortbe- 
,perkende maatregelen heeft het kabinet voor 1990 ten opzichte van het 
Regeerakkoord in totaal voor per saldo 5,5 miljard aan additionele 
ombuigingen en overige tekortbeperkende maatregelen getroffen. Dit is 
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het saldo van 7,5 miljard aan afgesproken extra ombuigingen en tekort- 
beperkende maatregelen en 2,O miljard aan besparingsverliezen. In 
hoofdstuk 5.3 wordt uitgebreid ingegaan op de uitgavenontwikkeling 
tijdens deze kabinetsperiode. Daaruit blijkt overigens ook dat de 
beheersing van de uitgaven zeker niet zodanig is geweest dat de totale 
uitgaven en niet-belastingontvangsten binnen het bij het Regeerakkoord 
afgesproken uitgavenkader zijn gebleven. Daardoor is de reduktie van het 
financieringstekort en van de collectieve-lastendruk uiteindelijk beperkter 
gebleven dan anders mogelijk was geweest. 

Een samenvattend overzicht van de beleidsmaatregelen ten opzichte van 
de vorige Miljoenennota is in de volgende tabel weergegeven. 

Tabel 2.1 .l. Beleidsmaatregelen sinds de Miljoenennota 1989 

1990 structureel 

Generale ombuigingen1 O, 1 0,8 
Overige tekortbeperkende maatregelen1 0,6 0,7 

Totaal (geheel ten gunste van de 
Rijksbegroting) 

Beleidsmatig bepaalde uitgavenverhogingen2 
(geheel ten laste van de Rijksbegroting) 

Zie tabel 2.2.1 
Zie tabel 2.3.1 

De hiervoor beschreven hoofdlijnen van de begroting 1990 leiden tot het 
volgende beeld voor de rijksfinanciën 1990. 

Begroting i 990 



Tabel 2.1.2. Totaalbeeld rijksfinanciën 198û-1990 
(in miljoenen guldens respectievelijk in % NI). 

Rekening 1988' Vermoedelijke 

Uitgaven Rijk2 1 7 2 0 1 9  
Ontvangsten Rijk3 150 581 
waarvan vervroegde aflossing 
woningwetleningen w v.a.^.)^ (2011)  ( -  185) 
Overige mutaties 
(derdenrekening; + = lager 
tekort) - 7 1 4  . + 1 200 

Financieringssaldo Rijk 
Financieringssaldo Rijk 
exclusief v.a.w. 

(Nationaal inkomen) (401 650) (424 050) 
Financieringssaldo Rijk - 5.5 - 5,2 
Financieringssaldo Rijk (excl. 
v.a.w.) - 6,O - 5,2 
Rechtstreeks op de 
kapitaalmarkt gefinancierde 

Relevante rijksuitgaven incl. 
debudgetteringen (in 
miljarden) 1 76,2 
Relevante rijksuitgaven incl. 
debudgetteringen, 
gecorrigeerd voor bijzondere 
factoren (in miljarden)5 173,O 176,7 

l Zie voetnoot 1 van tabel 4.2.1. Dit is het saldo van enerzijds de niet- 
Exclusief aflossingen staatsschuld en relevante verklaarde vervroegde aflossingen 

ontmuntingen; gecorrigeerd voor bijdragen van woningwetleningen (1 988: 2 171 
van begrotingshoofdstukken aan miljoen, 1989 en 1990: O miljoen; wat 
begrotingsfondsen. betreft de behandeling van v.a.w. zij 

Exclusief ontvangsten uit aanmuntingen. verwezen naar de Voorjaarsnota 1989) en 
anderzijds de gederfde reguliere aflossingen 
uit hoofde van de vervroegde aflossingen in 
voorgaande jaren ad 160 miljoen in 1988, 
185 miljoen in 1989 en 206 miljoen in 1990. 
!j Relevante rijksuitgaven inclusief 
debudgetteringen. De bijzondere factoren 
worden in bijlage 16.6 nader toegelicht. 

Het financieringstekort van het Rijk (inclusief debudgetteringen) wordt - 
zo blijkt uit de tabel - voor 1990 geraamd op 5,0°/o NI. In deze raming 
zijn vervat de resultaten van de meerjarencijferexercitie (zie paragraaf 
6.3 en bijlage 19) en de besparingsverliezen die optreden als gevolg van 
de verwachte vertragingen in het wetgevingsproces. Zowel de (meerjarige) 
effecten van de meerjarencijferexercitie als die van de genoemde bespa- 
ringsverliezen zullen op een adequate wijze in het budgettaire beeld 
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moeten worden ingepast. De huidige tekortraming van 5,0°/o NI ligt 
%%-punt NI beneden de doelstelling uit het Regeerakkoord. De mutatie 
ten opzichte van het voor 1989 verwachte tekort ad 5,7% N1 bedraagt 
Or7O/0-punt NI. Deze vermindering van het financieringstekort van 1989 
op 1990 komt overeen met de bij het Regeerakkoord voorgenomen 
vermindering van 1989 op 1990 van 6,0°/o NI naar 5l/4%-punt Nl. 

Ten opzichte van het financieringstekort 1983 ad I 0 , l 0 /~  NI - het 
hoogste na-oorlogse tekort - is zelfs sprake van een halvering. Deze 
verwachte halvering van het financieringstekort zal worden bereikt 
ondanks de in dezelfde periode opgetreden daling van de opbrengst van 
de aardgasbaten met maar liefst 3,8%-punt NI. 

De ontwikkeling van de rijltsuitgaven(quote) wordt enigszins vertekend 
door enkele bijzondere factoren (zie bijlage 16.6). Daarvoor gecorrigeerd 
nemen, naar huidige inzichten, de relevante rijksuitgaven (inclusief 
debudgetteringen) met ruim 2 miljard toe van 1989 op 1990. Ten 
opzichte van het gerealiseerde uitgavenniveau 1988 is sprake van een 
verwachte toeneming met circa 6 miljard, een gemiddelde totale groei 
van ongeveer I3/4O/o per jaar. Deze ontwikkeling van de uitgaven leidt, te 
zamen met de gunstige ontwikkeling van de economie, tot een forse 
daling van de rijksuitgavenquote. Gecorrigeerd voor de genoemde 
bijzondere factoren bedraagt de geraamde daling van de rijksuitgaven- 
quote in de periode 1988-1 990 2,9°/~-punten NI. Ten opzichte van 1989 
is sprake van een verwachte daling met 1,5%-punt NI. Daarmee wordt de 
daling van de rijksuitgavenquote, die zich voordoet sedert 1983, ook in 
deze jaren voortgezet. In totaal bedraagt de daling van de rijksuitgaven- 
quote sedert 1983 6,1°/~-punt NI. In paragraaf 5.5 wordt uitgebreid op 
deze daling en de in de meerjarencijfers 1991-1 994 begrepen ontwik- 
keling ingegaan. 

Bij de bepaling van de meerjarencijfers voor de rente-uitgaven op het 
hoofdstuk Nationale Schuld en de overige hoofdstukken is uitgegaan van 
een rentevoet van 7,0°/o in 1990 en - conform de verwachting van het 
CPB - 6,0°/o in 1991 en latere jaren. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de groei van de rijksuitgaven 
achter moet blijven bij de groei van het nationale inkomen om, bij 
constante inkomsten (als quote, dus in verhouding tot het nationale 
inkomen), een daling van het nog steeds te hoge financieringstekort te 
bereiken. Hier ligt de sleutel voor de noodzakelijke verdere reductie van 
het financieringstekort in de komende kabinetsperiode. Slechts bij een 
zeer gematigde ontwikkeling van de rijksuitgaven komt er ruimte vrij voor 
een verdere daling van het financieringstekort. Dit geldt des te sterker 
wanneer eveneens een daling wordt nagestreefd van de nog te hoge 
collectieve-lastendruk. 

Kerngegevens collectieve sector 

DQsrc.sgegswens eolllectiewe De resulterende kerngegevens voor de collectieve sector zijn weerge- 
s~etmo geven in tabel 2.1.3. 
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Tabel 2.1.3. Kerngegevens collectieve sector 198û-1990 (in % van het nationale 
inkomen) 

l Dit betreft de meest recente stand 1988; 
zie voetnoot 1 bij tabel 4.2.1. 

Bron: De Nederlandsche Bank. Met ingang 
van 1989 is het OPL-tekort geschoond voor 
kredietverlening van de banken van de 
lagere overheid (BNG en NWB) aan 
instellingen in de private sector. Tot dan toe 
was deze kredietverlening in het OPL-tekort 
opgenomen. Indien het OPL-tekort 1988 
voor deze kredietverlening wordt 
geschoond, bedraagt dit tekort 0,4% NI (zie 
voor een nadere toelichting bijlage 8). 

Bij de Vermoedelijke Uitkomsten 1989 en 
bij de Ontwerpbegroting 1990 is de raming 
van het OPL-tekort exclusief het effect van 
de vervroegde aflossing 
woningwetwoningen gesteld op de 
trendmatige waarde van 0,5% NI. 

+ betekent een positief exploitatiesaldo. 
Bron: Centraal Planbureau. Zie ook 

voetnoot 6. 
Voor een nadere toelichting op deze 

bijzondere factoren, waaronder de brutering 
in verband met de Oort-operatie, zij 
verwezen naar bijlage 16.6. De bijzondere 
factoren hebben zowel op de belasting- als 
op de premiedruk betrekking. 
' Voor een nadere toelichting zie bijlage 
16.6. 
B Voor een nadere toelichting zie bijlage 
16.6. 

steltort ccollea~tieve Het financieringstekort van de gehele overheid daalt van 1989 op 1990 
met O,TO/o-punt NI. Deze daling vindt geheel plaats bij het Rijk. Het tekort 
van de lagere overheden wordt zowel voor 1989 als voor 1990 op het 
trendmatige niveau van 0,5% NI geraamd. Bij de sociale fondsen is 
sprake van een omslag van een voordelig exploitatiesaldo van 0,7% NI in 
1989 naar een negatief saldo van 0,4% NI in 1990. Deze omslag in het 
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Zie bijlage 16.6. 
Voor 1990 is bovendien gecorrigeerd voor 
incidentele factoren. Voor 1989 en eerdere 
jaren is dat overigens niet het geval. 

Aangetekend zij dat in deze daling mede 
vervat is het effect van de verkoop van 
staatsdeelnemingen (als negatieve uitgave) 
conform de terzake gebruikelijke 
CPB-systematiek. 

tekort vloeit met name voort uit de vaststelling van de sociale premies 
beneden Itostendeltkend niveau. De aanwezige omvangrijke vermogens- 
overschotten in de sociale fondsen maken een dergelijke premievast- 
stelling tijdelijk mogelijk. 

Gecorrigeerd voor enkele bijzondere factoren4 neemt de collectieve- 
lastendruk van 1989 op 1990 naar huidige inzichten af met 0, l  a 
O,2%-punt NI. Daarmee zal de collectieve-lastendruk 1990 uitkomen op 
521h0/o NI, en daarmee vrijwel op de in het Regeerakkoord voor 1990 
vastgelegde doelstelling. In vergelijking met het niveau van de collec- 
tieve-lastendruk in 1988 is spralte van een verwachte daling met 2 a 
2%%-punt NI. Deze daling hangt vooral samen met de belastingver- 
lichting waartoe vorig jaar is besloten voor 1989 en 1990 (respectievelijk 
verlaging BTW met ingang van 1989 en verlaging en vereenvoudiging 
van de loon- en inkomstenbelasting met ingang van 1990). 

Gecorrigeerd voor bijzondere factoren (zie bijlage 16.6) daalt de collec- 
tieve-uitgavenquote van 1989 op 1990 met l ,s%-punt NI. Ten opzichte 
van 1988 is zelfs spralte van een daling met 5,8%-punt NI5. Het niveau 
van de gecorrigeerde collectieve-uitgavenquote komt uit op 60% in 
1990. 

In tabel 2.2.1 wordt een overzicht gegeven van de generale ombuigingen 
en overige tekortbeperkende maatregelen op de rijksbegroting waartoe 
het kabinet tijdens de begrotingsvoorbereiding 1990 heeft besloten. In 
de sfeer van de sociale fondsen zijn geen extra ombuigingen 
afgesproken. 

Tabel 2.2.1. Generale ombuigingen en overige tekortbeperkende maatregelen 

A Generale ombuigingen 
- Rijksbegroting in enge zin 

" Ontwil<kelingssamenwerking 
* Defensie 
* Gemeente- en Provinciefonds 

- Volksgezondheid 

B Overige tekortbeperkende maatregelen 
- Niet effectueren Rijksbijdrage 
AWF 670 685 

C Totaal 742 1 W  

l Voor het structurele bedrag is het effect 1994 genomen. 

Bij het vaststellen van deze maatregelen heeft het kabinet niet alleen de 
aandacht gericht op de begroting 1990 en de voor dat jaar optredende 
overschrijdingen, maar is ook gelet op de structurele doorwerking van de 
overschrijdingen. Dit heeft geleid tot een oplopend bedrag aan maatre- 
gelen, namelijk van 742 miljoen in 1990 tot structureel 1543 miljoen. 
Ook bij de specifieke compensatie van sommige overschrijdingen, welke 
niet vervat is in deze tabel, is de structurele ontwikkeling van groot 
belang. Oplopende specifieke compensatietaal<stellingen zijn met name 
aangebracht op de begrotingshoofdstultIten van Onderwijs en Weten- 
schappen en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- 
beheer; hierop wordt hierna nog nader ingegaan. 

Mede als gevolg van deze ombuigingen en overige tekortbeperkende 
maatregelen worden de doelstellingen van het Regeerakkoord ten 
aanzien van het financieringstekort en de collectieve-lastendruk in 1990 
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bereikt. Ook is daardoor de ontwikkeling van de huidige 
meerjarencijfers voor de rijksuitgaven 1991-1 994 zodanig dat, gegeven 
de actuele verwachtingen omtrent de groei van het nationale inkomen, 
een voortgaande daling van de rijksuitgavenquote mogelijk is, mits de 
hand wordt gehouden aan die meerjarencijfers. In de huidige meerjaren- 
cijfers, dus met ingang van 1991, is geen toevoeging aan de ruimte 
arbeidsvoorwaarden collectieve sector en geen verhoging van de uitke- 
ringen verwerkt. Indien men de salarissen van de ambtenaren en trend- 
volgers en de uitkeringen na 1990 wel verhoogt, wordt de mogelijke 
daling van de rijksuitgavenquote na 1990 uiteraard geringer. In 
hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de verwachte ontwikkeling van de 
rijksuitgaven(qu0te) in de komende kabinetsperiode, waarbij terzake van 
de aanpassing van de ambtenarensalarissen en de sociale uitkeringen 
twee varianten worden weergegeven. 

Ter toelichting op tabel 2.2.1. kan het volgende worden opgemerkt. 
Aan het plafond voor de uitgaven van' Ontwikkelingssamenwerking 

vinden vanaf 1990 structureel voor 70  miljoen extra toerekeningen 
plaats. Deze toerekeningen betreffen voor het grootste gedeelte uitgaven 
voor asielzoekers. Na 1990 zijn de extra toerekeningen voor circa de 
helft nog niet concreet ingevuld, maar al wel in het meerjarige beeld 
verwerkt. 

De groei van de Defensie-uitgaven wordt met ingang van 1991 beperkt 
tot 1% per jaar. Dit betekent een ombuiging van 1 15 miljoen in 1991 
oplopend tot 5 10 miljoen in 1994. 

In de Volksgezondheid is een besparing bij de rijksbijdrage AWBZ 
ingeboekt van 80 miljoen in 1992 oplopend tot 250 miljoen structureel in 
1994. Deze besparing zal worden gerealiseerd door middel van 
efficiency- en kostenbeheersingsmaatregelen, mede in relatie tot de 
invoering van de voorstellen van de Commissie-Dekker. 

De in tabel 2.2.1. vermelde tekortbeperkende maatregel betreft het 
niet effectueren van de voorziene Rijksbijdrage AWF. Deze stond in de 
aanvullende post geraamd ter neutralisering van het premie-effect van 
het vorig jaar genomen besluit om de risicoverevening voorlopig niet 
door te voeren6. Het niet effectueren van de rijksbijdrage betekent een 
premieverhoging die in elk geval in 1990 en 1991 volledig ten laste van 
de werkgevers zal worden gebracht. Dit laatste staat in verband met de 
fors hogere WIR-registratie die voor 1990 wordt geraamd. Deze hogere 
registratie gaat overigens samen met hogere ontvangsten bij de vennoot- 
schapsbelasting. 

Zoals reeds opgemerkt is er, naast de in tabel 2.2.1. opgenomen 
generale ombuigingen, sprake van een aantal specifieke ombuigingen op 
departementale begrotingen, waarvan hier een tweetal majeure zal 
worden toegelicht. 

In de uitgavenontwikkeling op het hoofdstuk van Onderwijs en Weten- 
schappen hebben zich dit jaar tijdens de uitvoering van de begroting 
1989 en ook in het kader van de voorbereiding van de begroting 1990 
forse overschrijdingen aangediend (brief van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, juni 1989, Tweede Kamer, zitting 1988/89, 20 800, 
Hoofdstuk VIII, nr. 106). Op de begroting van Onderwijs en Weten- 
schappen zullen met name in meerjarig perspectief maatregelen worden 
aangebracht ter gedeeltelijke compensatie van deze budgettaire proble- 
matiek (200 miljoen in 1990 oplopend tot 750 miljoen in 1994). 

Over de problematiek bij Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer met betrekking tot de uitfinanciering van oude verplich- 
tingen is de Tweede Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 19 mei 1989 
(Tweede Kamer, zitting 1988/89, 20 800, Hoofdstuk XI, nr. 109) van de 
staatssecretaris van Volkshuisvesting. Ook op de begroting van VROM 
zal een substantiële inspanning worden geleverd om deze problematiek 
te compenseren. Daarbij heeft de nadruk gelegen op een, met name in 
meerjarig perspectief bezien, adequate compensatie, waaronder beleids- 
ombuigingen in het kader van de Nota Volkshuisvesting in de jaren 

Zie ook Miljoenennota 1989, p. 40. negentig. 
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Op diverse beleidsterreinen heeft uitbreiding van het bestaande beleid 
plaatsgevonden. Voor een deel zijn deze intensiveringen specifiek 
gecompenseerd (op hetzelfde begrotingshoofdstulc of in dezelfde 
beleidssector), voor een ander deel is specifieke compensatie 
achterwege gelaten en zijn de intensiveringen ten laste van het totale 
budgettaire beeld gekomen. Dit nieuwe beleid is niet alleen een gevolg 
van beslissingen van het kabinet, maar vloeit voor een deel voort uit de 
uitdrukkelijke wensen van de Staten-Generaal en hangt voor een ander 
deel samen met rechterlijke uitspraken. 

Tabel 2.3.11. Specificatie teltortbelnvloedende beleidsmatig bepaalde 
uitgavenverhogingen op de Rijksbegroting in 1990 (in miljoenen guldens; ten opzichte 
van de Miljoenennota 1989) 

Rijksbegroting 
- Politieakkoord en PKP-rapport 
- Schengen-akkoord 
- inverzekeringstelling 
- noodcapaciteit gevangenissen 
- ondertoezichtstelling 
- herstructurering Wet Uitkering Wegen 
- Rijksdienst IJsselmeerpolders 
- Zestienhoven 
- stormvloedkering Nieuwe Waterweg 
- verzetsdeelnemers en vervolgden 
- asielzoekers 
- comptabel bestel 
- steun scheepsbouw 
- kasverschuivingen EZ 
- motie milieu De Vries/Voorhoeve 
- monumentale kerken 
- uitvoeringsbepalingen Bestuursakkoorden 
- vredesmissies VN 
- WAGGS-bejaardenoorden 
- diversen 21,5 

Subtotaal 633,5 

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 

- Ziektekostenvoorziening 
Overheidspersoneel (Dekker I) 

- inltomenstoeslag militairen (Delticer I) 
- ruimte ambtenaren 
- ruimte trendvolgers (g&g) 
- werkgeverspremie min. loonkosten 

Subtotaal 945,9 

Sociale Zekerheid 
- Najaarsoverleg 

Stichting van de Arbeid eind 1988 
- IOAW (Oort) 
- Wet  Aanpassingsmechanismen 1-1 -1 990 

Subtotaal 255,O 

Besparingcverliezen 
- jongerendossier en uitwonendennorm 
- besparingsverliezen onderwijs 

(W.O. niet doorgaan privatisering 
studiefinanciering) 

- minimumloonkosten subsidie 
- woonlandbeginsel AKW 
- vertraging invoering verhaalsbepaling 

bijstand 

l In 1994 is het besparingcverlies gedeel- 
telijk gecompenseerd namelijk voor 55 
miljoen door een beperking van de progres- 
siefactor in de AKW. 
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In hoofdstuk 5 en in de bijlagen 5 en 6 wordt uitvoerig ingegaan op 
onder meer de intensiveringen. Voor gedetailleerde informatie zij naar 
deze delen van de Miljoenennota verwezen. In de navolgende toelichting 
komen slechts de hoofdzaken aan de orde. 

In het najaar van 1988 zijn er afspraken gemaakt in het kader van het 
zogenaamde Politieakkoord, die betrekking hebben op de sterkte en de 
rechtspositie van het politiepersoneel. Tevens zijn afspraken gemaakt 
over de herverdeling politie op basis van het zogenoemde PKP-rapport 
(PKP: Project Kwantificering Politiewerk). 

Bij Justitie zijn diverse beleidsintensiveringen opgenomen, waaronder 
de kosten verbonden aan de voortgezette exploitatie van de noodcapa- 
citeit in het gevangeniswezen en de aanloopkosten van het Schengen- 
akkoord ten behoeve van het Schengen Informatie Systeem. 

De extra kosten ten behoeve van de inverzekeringstelling (in totaal 
45,5 miljoen, deels Binnenlandse Zaken, deels Justitie) zijn het gevolg 
van een uitspraak van het Europese Hof, waardoor de onafhankelijke 
rechter en niet het openbaar ministerie over de inverzekeringstelling 
moet beslissen. 

Op het terrein van Verkeer en Waterstaat speelt met name in latere 
jaren een aantal uitgavenverhogingen ten behoeve van de infrastructuur. 
De overdracht van de gelden van de Wet Uitkering Wegen (WUW) aan 
gemeenten en provincies gaat gepaard met herstructureringsmaatre- 
gelen. De aanleg van de  stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg wordt 
voor het grootste deel gedekt uit de begroting van Verkeer en Water- 
staat, voor een ander deel uit bijdragen van derden en het restant komt 
ten laste van het budgettaire totaalbeeld (86,5 miljoen in 1994). De 
meerjarencijfers van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) dienen te 
worden bijgesteld, omdat de eerder overeengekomen verlaging van de 
meerjarencijfers niet realistisch was in vergelijking met het tijdpad van 
beëindiging van de taken van deze dienst. Voorts is onder voorwaarden 
een rijksbijdrage ad 80  miljoen toegezegd gespreid over de jaren 
1993-1 995 ten behoeve van de verplaatsing van het vliegveld Zestien- 
hoven. 

Op het terrein van de uitkeringen voor verzetsdeelnemers, vervolgings- 
en burgeroorlogsIachtoffers treden twee mutaties op in 1990: in de 
eerste plaats het effect van de gelijkberechtiging in de Wet Uitkeringen 
Vervolgingsslachtoffers en de Wet Uitkeringen Burgeroorlogslachtoffers 
(32 miljoen), in de tweede plaats een verhoging van de uitgaven als 
gevolg van vertraging in de betalingen, die oorspronkelijk in eerdere 
jaren waren geraamd. 

In 1990 zijn de uitgaven ten behoeve van asielzoekers incidenteel 
verhoogd met 30,5 miljoen als gevolg van hogere instroom en langere 
duur van de procedure. Deze uitgavenverhoging is ten laste gebracht van 
de taakstelling voor OS in l 9 9 0  en derhalve toegerekend aan het 
OS-plafond. 

In 1989 en 1990 is in totaal 50 miljoen extra ter beschikking gesteld 
ten behoeve van de operatie comptabel bestel. Hierop wordt in 
hoofdstuk 6 van deze Miljoenennota nader ingegaan. 

De extra gelden voortvloeiend uit de motie De Vries/Voorhoeve, die 
werd ingediend tijdens de algemene beschouwingen in oktober 1988 en 
die een extra impuls voor milieu-uitgaven beoogde, is voor 40  miljoen op 
de begroting van Landbouw en Visserij aangewend en voor 60 miljoen 
op de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- 
beheer. 

De uitvoeringsbepalingen van de met de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gesloten 
Bestuursakkoorden hebben op grond van de eerste en de tweede 
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Vervolgrapportage forse opwaartse bijstellingen van de uitgaven van het 
Gemeente- en Provinciefonds tot gevolg (l 23,2 miljoen in 1990 aflopend 
tot 106,2 miljoen in 1994). 

Het kabinet heeft besloten met ingang van 1991 - bovenop de 
volume-groei ad 1% per jaar - een voorziening ad 29 miljoen structureel 
op de begroting van Defensie te treffen ten behoeve van de toenemende 
uitgaven voor Nederlandse deelname in VN-vredesmachten. 

Als gevolg van de invoering van de (teerste stap Deltlter)) en de ontwilt- 
Iteling van de ziektekostenpremies dienen de ramingen van de Zieltteltos- 
tenvoorziening Overheidspersoneel (ZVO) te worden bijgesteld en is een 
inltomenstoeslag vastgesteld voor militairen ter compensatie van hogere 
premielasten (20,8 miljoen). 

Het kabinet heeft besloten voor 1990 de ruimte voor de verbetering 
arbeidsvoorwaarden collectieve sector (ambtenaren en trendvolgers) vast 
te stellen op 2%. Voor de totale collectieve sector komt dit neer op een 
uitgavenverhoging van 1400 miljoen, waarvan 900 miljoen ten behoeve 
van de ambtenaren en 500 miljoen ten behoeve van de trendvolgers (g & 
g-sector). In de meerjarencijfers was reeds beschikbaar een bedrag van 
380 miljoen. De totale verhoging in de collectieve sector ten opzichte 
van de meerjarencijfers bedraagt derhalve 1020 miljoen, waarvan 845 
miljoen ten laste van de Rijksbegroting en 175 miljoen ten laste van de 
sociale fondsen. De verhoging tot 2% Itomt bovenop de uitgavenstijging 
als gevolg van de incidentele loonontwikkeling die 0,75% bedraagt. 

De genoemde verhoging van 1020 miljoen in 1990 komt bovenop de 
gelden die eerder in de afgelopen kabinetsperiode aan de arbeidsvoor- 
waarden collectieve sector zijn toegevoegd. In de ramingen conform het 
Regeerakkoord was reeds een ruimte voor 1990 van 2 miljard vervat. In 
de afgelopen jaren is daar wat betreft de Rijksbegroting (overheid en 
deel g&g-sector) 0,7 miljard aan toegevoegd; voor de totale collectieve 
sector bedroeg deze toevoeging 0,9 miljard. De thans voorziene 
verhoging in 1990 tot 2% komt hier bovenop. De totale uitgavenstijging 
in 1990 op de Rijksbegroting ten opzichte van het Regeerakkoord 
bedraagt daarmee l ,6 miljard; voor de gehele collectieve sector komt de 
overeenkomstige uitgavenstijging uit op 1,9 miljard. 

Als gevolg van de invoering van de minimumloonkostensubsidie- 
maatregel wordt de rijksoverheid als werkgever geconfronteerd met 
extra werkgeverspremielasten, oplopend tot 75 miljoen in 1994. 

In het overleg met de sociale partners in het najaar van l 9 8 8  is 200 
miljoen uitgetrokken voor een inkomensverbetering voor uitkeringsge- 
rechtigden. Deze maatregel heeft deels gevolgen in de fiscale sfeer (70 
miljoen), deels leidt de maatregel tot een verhoging van de rijksbijdragen 
aan de Sociale Fondsen (130 miljoen). 

Per 1 januari 1990 worden de sociale uitkeringen verhoogd met 1 ,O% 
op grond van de Wet Aanpassingsmechanismen, hetgeen structureel 
1 15 miljoen zal kosten. 

De invoering van de wetsvoorstellen Oort per 1 - 1 - 1990 heeft gevolgen 
voor enkele uitkeringslasten. De Algemene Bijstandswet (ABW) was 
hiervoor reeds bijgesteld in de Miljoenennota 1989, de bijstelling van de 
Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
Werltloze Werltnemers (IOAW) kan vanwege ontbrekende gegevens pas 
dit jaar plaatsvinden. 
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Een aparte categorie van beleidsmatige uitgavenverhogingen zijn de 
niet-gerealiseerde ombuigingsmaatregelen. Het samenstel van de uitwo- 
nendennorm in de ABW en de maatregelen voor jongere werkloze 
werknemers, het zogenaamde Jongerendossier, heeft per saldo een 
besparingsverlies opgeleverd van 193 miljoen in 1990. Structureel zullen 
echter de beoogde besparingen wel optreden. 

Bij Onderwijs en Wetenschappen hebben zich per saldo besparings- 
verliezen voorgedaan zoals bij de studiefinanciering en bij de herstructu- 
reringsoperatie scholenbestand basisonderwijs (HOB). Indien men 
rekening houdt met de bij Onderwijs en Wetenschappen aangebrachte 
(oplopende) compensatietaakstellingen, dan resulteren ongecompen- 
seerde besparingsverliezen van 400 miljoen in 1990 en 49 miljoen in 
1994. 

Het besparingsverlies minimumloonkostensubsidie ad 50 miljoen 
incidenteel betreft het verschil in werkgelegenheidseffect tussen de 
oorspronkelijke taakstelling uit de Paasbrief (verlaging van het wettelijk 
minimumloon) en de daarvoor in de plaats gekomen minimumloon- 
kosten-subsidiemaatregel. Het kabinet heeft besloten het zogenaamde 
woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) niet door te 
voeren, hetgeen een structureel verlies oplevert van 150 miljoen. 

De invoering van de verhaalsbepalingen in de Rijksgroepsregeling 
Werkloze Werknemers (RWW) en de Algemene Bijstandswet (ABW) is 
vertraagd tot 1 januari 1990. 

Oort- wetgeving 

Op fiscaal gebied staat het jaar 1990 vooral in het teken van de 
invoering van het overgrote deel van de wetsvoorstellen Oort. Reeds op 
1 juli 1989 is de beperking van de zogenoemde gemengde kosten in de 
winstsfeer van kracht geworden. Op 1 januari 1990 volgt de vereenvou- 
digde tariefstructuur met de daaraan gekoppelde forse lastenverlichting. 
Met die lastenverlichting is zowel in cijfers van l988 als in cijfers van 
1990 ongeveer 10% van de opbrengst van de loon-en inkomstenbe- 
lasting gemoeid. In cijfers van 1988, waarvan bij de behandeling van de 
Oort-voorstellen is uitgegaan, beloopt de verlichting in guldens ongeveer 
4,2 miljard. Als gevolg van de forse endogene groei van de loon- en 
inkomstenbelasting in de periode 1988-1 990 bedraagt de verlichting in 
cijfers van 1990 uiteraard meer, en wel ongeveer 4% miljard. 

Conform de wettelijke bepalingen zal in 1990 de inflatiecorrectie in de 
loon- en inkomstenbelasting volledig worden toegepast. 

Overige fiscale onderwerpen 

Bij de Staten-Generaal en de Raad van State is nog een aantal wetsvoor- 
stellen op fiscaal terrein aanhangig. Ten aanzien van de voorstellen met 
substantiële budgettaire gevolgen is de stand van zaken als volgt. 

Het wetsvoorstel ter bestrijding van mantelconstructies en het voorstel 
voor een nieuwe invorderingswet kunnen naar verwachting vóór l januari 
1990 in werking treden. Ten aanzien van het voorstel tot  wijziging van 
het fiscale regime voor beleggingsinstellingen is in de ramingen 
uitgegaan van 1 januari 1990 als ingangsdatum. 

Het kabinet is voornemens het bij de Tweede Kamer aanhangige 
regeringsvoorstel to t  herziening van de deelnemingsvrijstelling in de 
vennootschapsbelasting aan te scherpen. Verwacht wordt dat die 
aanscherping in combinatie met de doorwerking van daarmee direct 
samenhangende recente jurisprudentie de verwachte opbrengst van het 
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regeringsvoorstel met ongeveer 100 miljoen zal verhogen. In de 
ramingen is er van uitgegaan dat het aangescherpte voorstel met ingang 
van 1 januari 1990 in werking zal treden. 

De huidige subsidieregeling ter mitigering van de loonl<osten in de 
zeevaart zal worden omgezet in een fiscale faciliteit. Een daartoe 
strekkend wetsvoorstel is aanhangig bij de Tweede I<amer. Als ingangs- 
datum is l januari 1990 voorzien. 

Als afronding van omzetting van de WIR waartoe tijdens het Paasdebat 
1988 is besloten, wordt de Itleinschaligheidstoeslag uit de WIR 
vervangen door een investeringsaftrek en wordt in 1990 15 miljoen, in 
1991 35 miljoen en vanaf 1992 50 miljoen van de met de Itleinschalig- 
heidstoeslag gemoeide middelen toegevoegd aan de begroting van 
Landbouw en Visserij; tevens wordt de WIR formeel ingetrokken. Een 
daartoe strekkend wetsvoorstel is aanhangig bij de Raad van State. Uit 
het Paasdebat resteerde ook nog de taakstelling in de sfeer van de 
mobiliteit vanaf 1990 voor 350 miljoen tekortbeperkende maatregelen te 
vinden. Dit zal worden ingevuld door middel van een verhoging van de 
dieselaccijns en een parallelle verhoging van de LPG-toeslag in de motor- 
rijtuigenbelasting. Het desbetreffende wetsvoorstel,dat op l december 
1989 zal moeten ingaan, is aanhangig bij de Tweede l<amer. 

De voorstellen met betrekking tot de zogenoemde brede herwaar- 
dering en de pensioenfondsenheffing zijn bij de Tweede I<amer 
ingediend. Het ziet er naar uit dat het niet meer mogelijk zal zijn de 
parlementaire behandeling voor 1 januari 1990 af te ronden. In de 
ramingen is er daarom vanuit gegaan dat de ingangsdatum wordt 
verschoven naar 1 januari 1991. Voor het in voorbereiding zijnde 
wetsvoorstel dat de gevolgen van de brede herwaardering voor de 
loonbelasting, de vermogensbelasting en de successierechten regelt, 
wordt eveneens uitgegaan van l januari 1991 als ingangsdatum. 

Het wetsvoorstel to t  herziening van de administratieve boeten en het 
navorderingsregime ((cSimons))), dat bij de Tweede Kamer aanhangig is, 
zal in ieder geval niet vóór 1991 tot opbrengsten leiden. 

Een overzicht van de budgettaire gevolgen van de fiscale maatregelen 
is opgenomen in bijlage 3.2. 
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Gunstige ar~~unornissh8 gr088 De Nederlandse economie ontwikkelt zich in 1989 gunstig. De groei van 
het reëel nationaal inkomen zal naar verwachting 4,2% bedragen, een 
sinds 1976 niet meer bereikt resultaat. Ook voor 1990 wordt met een 
groei van 23/40/~ een gunstige volume-ontwikkeling verwacht. Door het 
sinds l982 gevoerde beleid van sanering van de overheidsfinanciën en 
versterking van de marktsector, gesteund door de internationale 
conjunctuur, heeft de economie zich kunnen herstellen van de diepe 
inzinking die zich aan het einde van de jaren zeventig en het begin van de 
jaren tachtig voordeed. Tabel 3.1 geeft een beeld van de omslag in de 
economische ontwikkeling die zich na 1982 heeft voorgedaan. De 
stagnatie in de economie die het welvaartsniveau in ons land bedreigde, 
is doorbroken: produktie, investeringen en met name sinds 1985 ook de 
werkgelegenheid zijn krachtig gegroeid. Het herstel van de prijsstabiliteit 
dat tegelijkertijd plaatsvond, was opvallend. 

Tabel 3.1. De economische ontwikkeling in Nederland, 4 974-11 990 

gemiddelde procentuele mutaties per jaar 
1. Wereldhandel 3.3 5.7 
2. Produktie bedrijven 1,6 2,8 
3. Investeringen in vaste activa -1 ,O 7,4 
4. Reëel nationaal inkomen 1,3 2,6 
5. Loonvoet per werknemer 8,7 2,o 
6. Prijs particuliere consumptie 6.9 1,5 
7. Werkgelegenheid (arbeidsjaren) -0,2 0.8 

absolute mutaties 
8. Arbeidsinkomensquote 7.2 -1 2.5 
9. Financieringstekort r i~k '  9,7 -4,4 

10. Collectieve lastendruk2' 7,7 -1 ,O 
1 1. Collectieve uitgaven2< 19,2 -1 0,4 

' Inclusief debudgetteringen, exclusief vervroegde aflossingen 
in procenten NI 
gecorrigeerd voor bijzondere factoren, zie bijlage 16.6. 

Bron: Centraal Planbureau, Ministerie van Financiën. 

De zorgwekkende situatie van de overheidsfinanciën is sinds 1982 
aanmerkelijk verbeterd. Het economisch herstel, dat zich in 1983 
aarzelend aandiende, gaat in 1990 zijn achtste jaar in. 

Ondanks de sterk verbeterde positie van de Nederlandse economie 
kampt deze nog steeds met een aantal onevenwichtigheden. Het herstel 
van de overheidsfinanciën is nog niet voltooid. Zo stijgt de staatsschuld 
in verhouding tot het nationaal inkomen (de staatsschuldquote) nog 
steeds, terwijl in diverse andere landen, ook in Europa, succesvolle 
pogingen zijn gedaan de staatsschuldquote terug te dringen. De rente- 
uitgaven van de overheid stijgen nog steeds en verdringen andere 
overheidsuitgaven. De collectieve lastendruk is weliswaar, zij het zeer 
recent, sinds 1988 afgenomen, maar blijft, niet alleen met het oog op de 
Europese integratie, nog steeds zeer hoog. 
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Een andere onevenwichtigheid betreft de werkloosheid. Ondanks de 
optredende daling blijft deze hoog. Het hardnekkige, structurele karakter 
van de werkloosheid is onrustbarend. Zij bestaat voor een groot deel uit 
laag-opgeleiden die langdurig zonder werk zijn. Naast de werldoosheid is 
ook de inactiviteit wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid in Nederland 
hoog. Een betere inschakeling van het arbeidspotentieel verhoogt het 
nationaal inkomen en verlaagt de collectieve lastendrul<. 

Ook de investeringsquote, het aandeel van de investeringen in het 
nationaal inkomen, moet verder toenemen. Dit is wenselijk wegens de 
noodzal<elijl<e investeringen voor milieu en infrastructuur, de vernieuwing 
van het produktie-apparaat in verband met onze concurrentiepositie en 
een betere benutting van het arbeidspotentieel van ons land. Een stijging 

' t /  CJ cz~=%zettCctg k r s t c r !  van de investeringsquote en van de werkgelegenheid vereisen voortge- 
b \ ~ c ~ ~ ~ i = t e l d s ~ . i ; ' ! ~ ~ a ~ ~ ~ ~ i % n  ere zette loonmatiging en verdere verbetering van de overheidsfinanciën. In 

,:L =;,C; I [:CL~OJ zanb~ f j s , t r ~ t : ?~ i r~ ;~~  de jaren negentig moet het beleid gericht blijven op voortzetting van het 
herstel van de overheidsfinanciën en versterking van de aanbodstructuur 
van onze economie. 

Internationale economische ontwiklteling 

s, J J a Q EnternatEande In de meeste industrielanden is sprake van een voorspoedige econo- 
sc-rs ~-mrnkche o ntw6CckeBin~ mische groei. De capaciteitsgrenzen zijn daarbij in een aantal landen 

benaderd dan wel bereikt. Het afgelopen jaar is de inflatie in deze landen 
toegenomen en is het rentepeil gestegen. Tezamen met de voortdurende 
betalingsbalansonevenwichtigheden vormen deze ontwikkelingen een 
mogelijke bedreiging voor de economische groei in de toekomst. 

Zoals tabel 3.2.1 laat zien, blijven de overschotten op de lopende 
rekening van Japan en de Bondsrepubliek omvangrijk, terwijl het tekort 
van de Verenigde Staten maar langzaam terugloopt. 

Babel 3.2.1. Enkele internationale kerngegevens 

Saldo lopende rekening, mld 
US $ 
Verenigde Staten -140 -154 -35 -123 - 116 
Japan 86 8 7 80 80 83 
Bondsrepubliek 39 45 48 48 5 3 

Reële groei BNP in 96 mutaties 
Verenigde Staten 2 3  3,4 3,9 3 ,O 2.3 
Japan 2,s 4.5 5,7 4,8 4,3 
Bondsrepubliek 2 3  1 3  3,4 3,O 23 

Inflatie (BNP-de flator) % 
mutaties 
Verenigde Staten 2 3  3,3 3,4 5 .o 5,3 
Japan 1 ,g -0,2 0,4 1,5 2.3 
Bondsrepubliel~ 3,1 2 1  1,5 Z 3  2 3  

Bron: OESO, Econornic-Outlook, juni 1989. 

Deze aanhoudende onevenwichtigheden versterken de neiging in tekort- 
landen om protectionistische maatregelen te treffen, met zeer schade- 
lijke effecten voor de wereldhandel en daarmee voor het welvaarts- 
niveau. Aanpassing van de internationale onevenwichtigheden behoeft 
steun van grote overschotlanden als Japan en de BRD. Een snellere groei 
van de bestedingen in deze landen zou, gezien de hoge capaciteitsbe- 
nutting, vooral bijdragen aan hogere inflatieniveaus. Structurele aanpas- 
singen in Japan en de BRD kunnen daarentegen voorwaarden scheppen 
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voor een betere werking van de markten en daarmee bijdragen aan een 
meer door binnenlandse factoren veroorzaakte hogere economische 
groei. 

De inflatieversnelling, die zich vanaf het begin van 1989 mondiaal 
voordoet, is voor een deel in de hand gewerkt door incidentele factoren, 
maar werd vooral veroorzaakt door het bereiken van capaciteitsgrenzen 
in de belangrijkste industrielanden. Als reactie op de aantrekkende 
inflatie is in de Verenigde Staten het monetaire beleid tijdig verkrapt. Dit 
beleid van inflatiebestrijding heeft in vrijwel alle landen navolging 
gevonden. Op grond hiervan mag worden verwacht dat het inflatieniveau 
zich in 1990 zal kunnen stabiliseren. Internationaal is dit echter nog geen 
terugkeer naar prijsstabiliteit en daarom onvoldoende. 

Wegens het achterwege blijven van voldoende maatregelen gericht op 
terugdringing van het overheidstekort in de Verenigde Staten, wordt 
alleen het monetaire beleid gebruikt voor het streven naar intern en 
extern evenwicht in dat land. De monetaire verkrapping is sterker, en 
dientengevolge het rentepeil in de Verenigde Staten hoger, dan bij een 
snellere en krachtiger reductie van het begrotingstekort het geval zou 
zijn. De buitenlandse beleggers, die door kapitaalinvoer het tekort op de 
Amerikaanse lopende rekening moeten financieren, verlangen bovendien 
een risicopremie op het aanhouden van dollartegoeden. Mede hierdoor is 
het mondiale renteniveau hoger dan wenselijk is. Dit is niet alleen nadelig 
voor landen met een omvangrijke buitenlandse schuld, maar ook voor 
een land als Nederland, dat wordt geconfronteerd met een hoge reële 
rente. 

Internationale schuldenproblematiek 

Een groot aantal ontwikkelingslanden kampt nog steeds met een zware 
schuldenlast. Toch is er de afgelopen jaren in verschillende opzichten 
vooruitgang geboekt bij de oplossing van de schuldenproblematiek. Zo 
bedroegen de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans 
van de schuldenlanden in 1988 circa $ 20 miljard tegen ruim $ 80 
miljard zes jaar daarvoor. De totale externe schuld van bijvoorbeeld de 
vijftien grootste schuldenlanden in procenten van hun uitvoer van 
goederen en diensten is gedaald: van 339 in 1987 naar 300 procent in 
1988 (zie grafiek 3.2.1 ). 

Voorts is er een verbetering opgetreden in de financiële positie van de 
banken die bij de kredietverlening aan de schuldenlanden zijn betrokken, 
waardoor hun kwetsbaarheid is verminderd. 

Grafiek 3.2.1. Totale uitstaande schuld in procenten van de uitvoer (15 grootste 
schuldenlanden); 1970-1 988. 

'"m Totale ui tstaande schuld 

Gem. Gem. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
70/79 79/81 

Bron: Internationaal Monetair Fonds 

De economische situatie 



Ondanlts de vooruitgang blijven er voor verscheidene individuele landen 
zeer grote problemen bestaan. De externe schuld van de ontwiltkelings- 
landen blijft groot: in dollars gemeten is zij zelfs nog gestegen. 
Daarnaast verzwaart het gestegen mondiale rentepeil de rentelasten voor 
deze landen. De economische groei van de schuldenlanden - circa 1,3°/~ 
per jaar - blijft duidelijlt achter bij de bevolltingsgroei - circa 2,5% per 
jaar. Dit is onder meer het gevolg van de teleurstellende ontwiltlteling van 
de investeringen, van de stagnatie van de bancaire Itredietverlening aan 
deze landen, alsmede - in sommige landen - van problemen bij het 
onder controle brengen van de bevolltingsgroei. Uit een rapport van de 
Wereldbanlt blijkt dat landen die structurele aanpassingsprogramma's 
hebben uitgevoerd op langere termijn een betere economische positie 
hebben dan landen die dit niet hebben gedaan. 

In een nieuwe poging verbetering te brengen in de schuldenproble- 
matiek hebben de lidstaten van IMF en Wereldbank op voorstel van de 
Amerikaanse minister van Financiën Brady besloten tot een aanpassing 
van de bestaande schuldenstrategie. IMF en Wereldbanlt zetten middelen 
opzij voor vermindering van de schulden en de schuldendienst van 
landen met aanpassingsprogramma's. Ook het particuliere bankwezen 
dient hieraan een bijdrage te leveren. In juli 1989 werd op deze basis 
een principe-overeenkomst gesloten tussen Mexico en een aantal 
banken, waarbij een menu van rentevoetverlaging, verstreltlting van 
nieuwe middelen en vermindering van de hoofdsom moet leiden tot 
verlichting van de schuldenlast. 

Nederland heeft dit Brady-plan, zij het met enige aarzelingen, gesteund. 
Dit plan heeft bij de debiteur-landen hoge verwachtingen gewekt. Het is 
echter niet bij voorbaat zelter dat voldoende middelen voorhanden zijn 
om deze te doen uitkomen. Ook is het de vraag of de banken bereid 
zullen zijn in de vereiste mate nieuwe kredieten te verstreltiten als op hun 
uitstaande kredieten sterlt wordt afgeschreven. Het initiatief doet niets af 
aan de noodzaalt van standvastige uitvoering van economische hervor- 
mingsprogrammars, waaronder maatregelen gericht op terugkeer van 
vluchtkapitaal, verhoging van de investeringsquote en bestrijding van de 
inflatie. 

De afgelopen jaren hebben enkele besluiten van de Europese Raad de 
weg vrijgemaaltt voor een verdere economische integratie in Europa. 
Deze verloopt via twee, elkaar gedeeltelijk overlappende projecten. Het 
eerste is dat van de voltooiing van de interne markt. Het tweede project 
betreft de vorming van een Economische en Monetaire Unie (E.M.U.). In 
het voorjaar van 1989 heeft de commissie-Delors hierover een rapport 
uitgebracht aan de Europese Raad. 

De voltooiing van de interne marltt houdt in het afschaffen van de 
binnengrenzen tussen de lidstaten van de EG en het wegnemen van de 
overige belemmeringen voor een vrij verkeer van arbeid, kapitaal, 
goederen en diensten. Hierop is in de Miljoenennota l989 al ingegaan. 
De sterlt toenemende mobiliteit van produlttiefactoren en eindprodultten 
zal tot  een scherpere concurrentie in de EG leiden. Voor Europa als 
geheel zal hiervan een positief effect uitgaan op de produktie en werltge- 
legenheid. De gevolgen voor de afzonderlijlte lidstaten hangen echter af 
van de concurrentievoorwaarden en het vestigingsltlimaat dat zij kunnen 
aanbieden in relatie tot dat van de andere landen. 

De potentiële effecten van de creatie van de geïntegreerde marltt 
worden pas optimaal benut als daarop met één munt Itan worden 
betaald. Transactieltosten worden dan sterk verminderd en wisselltoers- 
fluctuaties Itunnen de onderlinge handel niet langer verstoren. Daarnaast 
zou van een geïntegreerd Europees monetair blok, gericht op prijsstabi- 
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liteit, een positieve invloed kunnen uitgaan op de mondiale wisselkoers- 
Esaonomis~Eur, en Fv40net~liliri'~ stabiliteit. De vorming van een Economische en Monetaire Unie is een 
U n k  logisch vervolg op de interne markt. Voor de interne markt ligt al een 

tijdschema vast, met als streefdatum 1 januari 1993. De voorbereidingen 
daarop zijn in volle gang. De E.M.U. is een zaak van langere termijn, 
waarvoor de voorbereidingen nog maar juist zijn begonnen. 

Gevolgen voor het financieel-economisch beleid 

De interne markt en de E.M.U. zullen het te voeren overheidsbeleid van 
de lidstaten in toenemende mate randvoorwaarden opleggen. Door het 
vrije economische verkeer op de interne markt zal afwijkend beleid, dat 
leidt tot een bij de andere lidstaten ongunstig afstekende concurrentie- 
positie, afzetverlies en groeistagnatie tot gevolg hebben. Vanzelf- 
sprekend stelt dat allereerst grenzen aan de loon- en prijsstijging in 
verhouding tot die in de overige lidstaten. Ook het begrotingsbeleid zal 
restricties ondervinden van de creatie van de interne markt. Op de 
geïntegreerde Europese markt is nationaal budgettair beleid in de tradi- 
tionele zin - beheersing van de bestedingen - nog minder effectief dan 
thans. In plaats van de vraageffecten nemen daarentegen de gevolgen 
van het begrotingsbeleid op de aanbodstructuur in belang toe. Een 
verschuiving van consumptieve en rente-uitgaven naar structuurverster- 
kende uitgaven is daarom wenselijk. Dit legt tevens een restrictie op aan 
de ontwikkeling van de staatsschuld. Aan de inkomstenkant van de 
begroting zal voor een eigen fiscaal beleid van de landen minder ruimte 
zijn. 

Tegenover deze beperkingen staat dat wegens de kapitaalmarktliberali- 
satie de financiering van begrotingstekorten in principe makkelijker 
kan verlopen. Dit geldt echter niet voor landen waar het kapitaalverkeer 
thans sterk is gereguleerd. Zij zullen rekening moeten houden met een 
hogere (reële) rente bij de financiering van hun begrotingstekorten. Per 
saldo zal het begrotingsbeleid een aantal vrijheidsgraden verliezen. De 
interne markt zal de nationale autoriteiten aanzetten tot een verdere 
convergentie van het beleid gericht op prijsstabiliteit, gezonde overheids- 
financiën en versterking van de aanbodstructuur van de economie. 

De vorming van een E.M.U. zal nog nauwere randvoorwaarden opleggen 
aan het economisch beleid. In een E.M.U. zijn de wisselkoersen tussen 
de valuta's van de deelnemende landen onherroepelijk vastgesteld of zijn 
deze valuta's vervangen door één nieuwe munteenheid, is het kapitaal- 
verkeer geheel vrij en zijn de geld- en kapitaalmarkten volledig geïnte- 
greerd. Voor een nationaal monetair beleid is dan geen plaats meer. Er 
zal een voor de Gemeenschap uniform monetair beleid moeten worden 
gevoerd, waarvoor een onafhankelijk Europees Stelsel van Centrale 
Banken zal moeten worden opgericht. Doelstelling van het Europese 
monetaire beleid zal prijsstabiliteit moeten zijn. Dit komt overeen met de 
doelstelling van het Nederlandse monetaire beleid. 

Tevens vloeit uit de vorming van een E.M.U. voort, dat zowel de wijze 
van financiering als de omvang van begrotingstekorten van de lidstaten 
onderling moet worden afgestemd. Een gemeenschappelijk monetair 
beleid heeft per definitie betrekking op de eventuele monetaire finan- 
ciering van overheidstekorten. Hierover moeten afspraken worden 
gemaakt. Het is nog de vraag of afstemming van de omvang van de 
nationale begrotingstekorten langs vrijwillige weg tot stand zal komen - 
door het verlies aan vrijheidsgraden ten gevolge van de interne markt en 
het onafhankelijke, uniforme monetaire beleid - of dat hiervoor bindende 
regels van communautaire organen nodig zijn. Hierbij speelt mee dat 
indien wordt overgegaan tot bindende tekortnormering in een E.M.U. 
door communautaire organen, bepaalde landen kunnen trachten hun 
invloed in het gemeenschappelijke besluitvormingsproces aan te wenden 
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om de kosten van hun eigen onvoldoende aanpassingsproces op andere 
landen af te wentelen. Gezien de tussen de lidstaten uiteenlopende 
ontwikkelingen van de lopende rekening van de betalingsbalans, de 
werl<loosheid en het vorderingensaldo van de overheid zijn dergelijke 
pogingen niet ondenkbaar. Bij convergentie via de markt zijn daaren- 
tegen niet de politiek meest invloedrijke, maar de landen met het beste 
economische beleid maatstaf voor het te voeren uniforme beleid. Ander- 
zijds is nooit uit te sluiten dat één of meer grote lidstaten bij ontbreken 
van een overeengekomen grens voor het financieringstekort de begro- 
tingsdiscipline uit het oog verliezen met de slechte gevolgen vandien 
voor de gehele EG. Nadere studie zal moeten uitwijzen hoe een en ander 
tegen elkaar moet worden afgewogen. Leidraad zal daarbij het oolt door 
het rapport-Delors erkende subsidiariteitsbeginsel moeten zijn, volgens 
welk de toekenning van bevoegdheden aan hogere niveaus van de 
overheid - in dit geval het EG-niveau - beperkt blijft tot die gebieden 
waar een collectieve besluitvorming op dat niveau vereist is. 

i;-7:ijgCng De vorming van een E.M.U. noopt niet noodzakelijkerwijs tot verdere 
~ " I ~ ~ [ C ~ ~ ~ . L Î , ~ I ~ ~ ~ $ Q \ ~ G G  d c  B ~ C T . C ( ~ - ~  r~ f~ . i t  stijging van de inkomensoverdrachten tussen de EG-lidstaten, bijvoor- 
k-~o r, dzakeQCjPc, beeld ter financiering van betalingsbalanstekorten of ter compensatie van 

verschillen in werkloosheids- of welvaartsniveaus, zoals het rapport- 
Delors suggereert. Overdrachten, voor zover zij niet leiden tot structuur- 
versterking, stellen een land in staat een kostenpeil te handhaven dat niet 
in overeenstemming is met de ontwikkeling van zijn arbeidsprodulttiviteit, 
met als gevolg dat een verbetering van zijn concurrentie po si ti^ uitblijft. 
In feite plaatst het relatief lage kostenniveau in minder ontwiltltelde 
regio's deze in een gunstige uitgangspositie om van de economische 
integratie te profiteren. De regionale effecten van het integratieproces 
zijn dan oolt bemoedigend, gezien de voorspoedige economische ontwilt- 
Iteling in bijvoorbeeld Spanje na zijn aansluiting bij de EG. 

Het niet langer aanwezig zijn van het wisselltoersinstrument verandert 
deze conclusie niet. Devaluatie op zich is namelijk niet voldoende om een 
blijvende verbetering van de concurrentiepositie te bewerkstelligen. 
Hiervoor is immers vereist een matiging van de loon- en prijsstijging ten 
opzichte van de buitenlandse concurrenten. 

Economische convergentie in de praktijk 

In grafiek 3.3.1 wordt aan de hand van enkele indicatoren nagegaan in 
hoeverre in de achterliggende jaren in de lidstaten van de EG sprake is 
geweest van convergentie. Het blijkt dat er op diverse terreinen sprake is 
van grote verschillen tussen de Europese landen, die soms zelfs 
toenemen. Zo zijn de divergenties op het terrein van de werkloosheid, de 
lopende rekening van de betalingsbalans en het vorderingensaldo van de 
overheid opvallend. 

Betalingsbalansteltorten die het gevolg zijn van een snellere econo- 
mische groei dan de overige EG-lidstaten of van een structureel aanpas- 
singsproces (investeringsgroei) hoeven niet tot problemen in een E.M.U. 
te leiden, omdat deze doorgaans door particulier kapitaalverkeer kunnen 
worden gefinancierd. In geval van een tekortschietende concurrentiepo- 
sitie zal het desbetreffende land echter verbeteringen in zijn econo- 
mische structuur moeten aanbrengen. 

In de eerste helft van de jaren tachtig zijn volgens grafiek 3.3.1 (F) de 
vorderingensaldi in de EG-landen uit elkaar gaan lopen. Met name de 
landen met de hoogste vorderingentekorten zullen deze spoedig moeten 
terugbrengen naar meer houdbare niveaus. Anders worden zij geconfron- 
teerd met een stijgende reële rente, hoge financieringslasten op de 
staatsschuld en sterk stijgende rente-uitgaven die de financiering van 
reële overheidstalten bedreigen. Ook Nederland, waarvan het vorderin- 
genteltort groter is dan het EG-gemiddelde, zal dit meer in lijn moeten 
brengen met dat van de overige EG-landen. 
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Grafiek 3.3.1. Enkele indicatoren over de economische convergentie in de EG; 1975-1 989 
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. . .oaCe co~uv~c.g~[a~tOe .t~ussmn Bij de reële economische groei, de inflatie en het aandeel van de 
[:G-s$2j.&~qn collectieve uitgaven in het nationaal inkomen is sprake van convergentie. 

De convergentie van het aandeel van de collectieve uitgaven wordt mede 
veroorzaakt doordat Nederland, dat in de EG het land is met het hoogste 
aandeel, de laatste jaren dit aandeel met enkele procentpunten heeft 
teruggebracht en opschuift naar het EG-gemiddelde. 

Uit grafiek 3.3.1 blijkt dat Nederland sedert 1983 de laagste inflatie in de 
EG heeft. Op dit punt heeft ons land door het gevoerde monetaire beleid 
en de loonmatiging een voorsprong. De lage inflatie in ons land is 
gunstig voor de ontwiltlteling van onze concurrentiepositie. De landen in 
de EG met een relatief hoge inflatie zullen echter hun loon- en prijs- 
vorming op een andere leest moeten schoeien. In een E.M.U. zal het 
wisselkoersinstrument hun niet langer ter beschikking staan om de door 
de hogere inflatie verslechterde concurrentiepositie achteraf te corri- 
geren. Dit is een belangrijke breuk met de huidige praktijk, waarvan 
grafiek 3.3.2 een illustratie geeft. 

Grafiek 3.3.2. Koersontwiltlteling van E S-landen en het Verenigd Koninkrijk ten 
opzichte van de ECU; procentuele mutaties, 1975-1 988. 
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De laatste jaren treden tussen de landen die moeten gaan deelnemen 
aan de E.M.U. nog steeds belangrijke wisselltoersmutaties op. Dit 
betekent dat diverse landen in de EG verdere stappen moeten zetten in 
het streven naar prijs- en wisselkoersstabiliteit voordat een E.M.U. van 
start kan gaan. 

Sedert enkele jaren wordt in het economisch beleid van de geïndustriali- 
seerde landen een belangrijke plaats ingeruimd voor de bevordering van 
structurele aanpassingen. De gedachte hierachter is dat door een betere 
werking van markten belangrijke efficiencywinsten en dus welvaartsver- 
beteringen zijn te bereiken: hogere produktie, lagere prijzen of een 
combinatie van beide. Alhoewel het bijzonder moeilijk is een Itwantifi- 
cering van de effecten van dit beleid te geven, zijn er diverse indicaties 
dat het een gunstige uitwerking heeft gehad. 

Uit grafiek 3.4.1 blijkt, dat in de huidige periode van economisch herstel 
de zogenaamde kloof tussen de nominale produktiegroei en de reële 
produktiegroei vanaf 1982 in vrijwel het hele OESO-gebied kleiner is 
geworden: het gearceerde gebied wordt steeds kleiner. De inflatie 
daalde, terwijl de volumegroei aan kracht won. Dit duidt op een soepeler 
werlting van markten dan in vorige perioden van economisch herstel. 
Deze liepen eerder vast op prijsstijgingen en op capaciteitsgrenzen. 
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.1. De groei van het bruto nationaal produkt en de bijdrage daaraan van de 
investeringen voor enkele OESO-lidstaten; 1980-1 989 
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Aan de gunstige prijs- en investeringsontwiklteling heeft ook het sedert 
het begin van de jaren tachtig gevoerde monetaire beleid een belangrijke 
bijdrage geleverd. In een klimaat van inflatie en de daaraan verbonden 
onzekerheid gedijen consumptieve bestedingen en het aangaan van 
schulden beter dan investeren en sparen. Prijsstabiliteit daarentegen 
versterkt de signaalfunktie van het prijsmechanisme en vermindert 
onzekerheden, hetgeen een toekomstgericht gedrag van economische 
subjecten bevordert. 

De investeringen 

Door de stijging van de investeringsquote in de jaren vijftig en zestig was 
er sprake van een krachtige industralisatie, waardoor zowel de welvaart 
als de werkgelegenheid in Nederland fors toenam. Deze expansie kwam 
tot stilstand in het begin van de jaren zeventig. Na 1980 kwam het indus- 
trialisatieproces geleidelijk weer op gang. 

De bedrijfsinvesteringen nemen circa 85% van de totale investeringen 
in vaste activa in Nederland voor hun rekening. Een belangrijke factor 
achter het verloop van de bedrijfsinvesteringen is de arbeidsinkomens- 
quote. Grafiek 3.4.2 laat de ontwikkeling van beide variabelen, sinds 
1970, zien. 
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Grafiek 3.4.2. Het verloop van de arbeidsinkomensquote en de investeringsquote in 
Nederland; 1970-1 989 
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In de jaren zeventig is de arbeidsinkomensquote van bedrijven sterk 
opgelopen en daarmee samenhangend de winstquote van bedrijven 
gedaald. De investeringen namen sterk af. Zij dienden bovendien met 
name ter vervang~ng van oudere, niet langer rendabele kapitaalgoederen 
en hadden een sterk arbeidsbesparend karakter. 

De laatste jaren zijn de investeringen, onder invloed van de gestegen 
rendementen, flink toegenomen. In 1989 ligt het niveau van de investe- 
ringen in vaste activa door bedrijven liefst 72% hoger dan in het 
dieptepunt van 1982. Dit komt overeen met een volumegroei van 8% per 
jaar over deze periode. Ook de netto investeringen (exclusief afschrij- 
vingen) zijn in deze periode toegenomen, zij het in iets mindere mate. 
Opvallend is dat deze groei van de kapitaalgoederenvoorraad niet heeft 
geleid tot een versnelling in de groei van de arbeidsproduktiviteit. Dit kan 
erop duiden dat de investeringsgroei voor een belangrijk deel plaatsvindt 
in hoogwaardige, kennisintensieve sectoren. Daarnaast is er door de 
loonmatiging minder aanleiding tot het investeren in arbeidsbesparende 
machines. 

De investeringen in 1988 zijn door het Nederlandse bedrijfsleven voor 
bijna de helft gefinancierd met externe middelen. Dit geschiedde voorna- 
melijk door het aantrekken van leningen, maar daarnaast ook door 
uitgifte van aandelen. Aldus zijn bijna drie maal zoveel externe middelen 
aangetrokken als per saldo in 1987. Hieruit blijkt, dat de vermogensver- 
houdingen thans zover zijn hersteld dat de bedrijven weer een beroep 
kunnen doen op externe financiering. Voor het overige deel zijn de inves- 
teringen met interne middelen, onder meer via winstinhouding, gefinan- 
cierd. Ook hier is sprake van een forse stijging ten opzichte van 1987, 
mede als gevolg van de verbeterde winstgevendheid van het bedrijfs- 
leven. 

Het beroep op financieringsmiddelen door het bedrijfsleven overtrof in 
1988 ruimschoots de omvang van de investeringen. De voorraad liquide 
middelen van het bedrijfsleven nam met circa 9 miljard gulden toe, tot 
een niveau van 83 miljard. Daarmee is het liquiditeitsbezit van het 
bedrijfsleven de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld. Hierin liggen zekere 
risico's besloten. Een te snelle aanwending van deze middelen zou 
aanleiding kunnen geven tot inflatoire spanningen in de economie. 
Anderzijds biedt deze aanwas van liquide middelen het bedrijfsleven een 
grote mate van flexibiliteit bij toekomstige investerings- dan wel overna- 
mebeslissingen. 
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Matiging aeGb locainicoste-8 

In de komende jaren is een verdere stijging van de investeringsquote 
noodzakelijk om een aantal redenen. Ten eerste wegens de noodzakelijke 
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Ten tweede is een voort- 
gaande uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van het 
produlttie-apparaat nodig om in de komende jaren de toenemende inter- 
nationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Voorts leiden milieu- 
eisen tot een stijging van de hoeveelheid kapitaal per eenheid produkt. 
Een derde reden voor een stijging van de investeringsquote is de hoge 
bezettingsgraad van het moment. Deze bereikte in het voorjaar van 1989 
volgens de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek het niveau van 86  procent, hetgeen eerder alleen in 1973 is 
voorgekomen. Dit wijst erop dat de capaciteitsgrenzen worden benaderd. 

De gewenste hoogte van de bruto investeringsquote kan bij de huidige 
macro-economische verhoudingen als volgt ruw worden benaderd. Bij 
een toename van het arbeidsaanbod van 1% per jaar en bij een toename 
van de kapitaalintensiteit met drie a vier procent per jaar (conform de 
afgelopen jaren) moet de netto Itapitaalgoederenvooraad met vier a vijf 
procent per jaar groeien. Dit betekent dat de netto investeringen in vaste 
activa (exlusief woningen) door bedrijven per jaar circa 40 miljard gulden 
moeten bedragen. De bruto investeringsquote (inclusief afschrijvingen) 
moet dan groeien tot circa achttien procent van het nationaal inkomen 
dat wil zeggen een stijging van twee procent-punt ten opzichte van het 
niveau in 1989 (zie grafiek 3.4.2). Dan wordt echter alleen nog het 
arbeidsaanbod opgevangen. Voor een daling van de werkloosheid is een 
verdere stijging van de investeringsquote nodig. 

Een verhoging van de investeringsquote stelt eisen aan de verdeling van 
het nationaal inkomen over arbeid en kapitaal. Voor de stijging van de 
hoeveelheid kapitaal per eenheid produkt en van de werkgelegenheid zal 
ruimte moeten worden vrijgemaakt. De noodzaltelijlte investeringsgroei 
komt immers alleen tot stand indien hiermee een voldoende rendement 
kan worden bereikt. Hiertoe zal de sinds het begin van de jaren tachtig 
ingezette gunstige, neerwaartse ontwikkeling van de arbeidsinkomens- 
quote moeten worden voortgezet. Een voortgezette, gematigde ontwik- 
keling van de reële loonkosten zal daaraan een bijdrage kunnen leveren. 

Loonkosten en wig 

In paragraaf 3.3 is al het belang van de concurrentiepositie aangegeven 
voor de ontwiltlteling van het nationaal inkomen en de werkgelegenheid, 
in verband met de voltooiing van de interne markt. 

Tabel 3.5.1 geeft een beeld van de ontwikkeling van de reële loonltosten- 
ontwikkeling in ons land in verhouding tot die in een aantal andere 
EG-landen. De loonltostenontwiltlteling valt voor de gehele EG in twee 
perioden uiteen. Tussen 1960 en 1975 trad in alle in de tabel 
opgenomen landen een gestage stijging van de reële loonkosten op, 
waardoor de winstgevendheid in bedrijven terugliep. Stagnatie van de 
economische groei en de werkgelegenheid waren het gevolg. In 
Nederland, zoals tabel 3.5.1 aangeeft, stegen de lonen het snelst. In de 
periode 1975-1 987 trad in de gehele EG een tegengestelde beweging 
op. De matiging van de loonkosten was met name in Nederland, Spanje 
en het Verenigd I<oninltrijk meer dan gemiddeld. De ontwikkeling van de 
loonkosten is de laatste jaren in ons land gunstig geweest, maar volgens 
diverse maatstaven is het niveau van de nominale loonkosten in ons land 
nog relatief hoog. 
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Babel 3.5.1. !Re@!@ loonltosten per eenheid puodwltt (totale economie); 1 970-1 987, 1960 = 100 

BRD BEL DEN FR lT NED S P VK E G 

1970 1 04 9 9 1 06 1 O0 9 8 113 1 06 1 O1 99 
1975 1 09 1 1 1  1 09 1 06 110 119 110 1 1  1 1 06 
1980 1 06 115 1 06 1 08 1 05 116 110 112 1 04 
1987 1 O0 1 09 1 O1 1 O1 1 04 1 05 9 6 98 98 

gemiddelde procentuele mutaties per jaar 
1 960-1 975 0,6 0,7 0,6 0.4 0,6 1 2  0,7 O,7 0,4 
1 975-1 987 - 0,8 - 0,2 - 0.6 - 0,4 -0,5 -1,l - 1,2 - 1 ,O -0,7 

Bron: Eurostat 

Door de economische integratie in Europa zal het door de toenemende 
mobiliteit van produktiefactoren en het streven naar stabiele wissel- 
koersen steeds gemakkelijker worden de produktie daar te laten plaats- 
vinden waar de kosten het laagst zijn. Produktie-technieken kunnen 
eenvoudiger worden overgeplaatst naar landen met lagere kosten. Naast 
de aanwezige infrastructuur, de stand van de techniek en de arbeidspro- 
duktiviteit, zullen de nominale loonkostenniveaus van invloed zijn op de 
keuze van het land of regio waar een internationaal opererende 
producent zijn activiteiten zal uitbreiden. 

Het antwoord van ons land op de relatief kwetsbare positie die het 
inneemt bij de vergelijking van loonkostenniveaus is - naast onder meer 
loonmatiging - gelegen in een verdere specialisatie in technologisch 
hoogwaardige produkten. Dit vereist een verdere investering in zowel 
fysiek als menselijk kapitaal. Het wordt dan steeds belangrijker niet 
alleen te beschikken over een onderwijsstelsel dat voldoende en hoogge- 
kwalificeerde werknemers oplevert, maar ook over de sociaal-econo- 
mische omstandigheden die die mensen voor ons land behoudt c.q. kan 
aantrekken. De Europese economische integratie zal, behalve de 
mobiliteit van kapitaal en goederen, ook de mobiliteit van werknemers 
vergroten. Voor het behoud van voldoende hooggekwalificeerd arbeids- 
aanbod in ons land is een adequate netto beloning noodzakelijk. Omdat 
de loonkosten concurrerend moeten blijven, betekent dit dat voor een 

~ e ~ ~ i ~ ~ @ ~ ~ ~ e ~  maaginal@ goede concurrentiepositie een vermindering van de (marginale) wig zeer 
wenselijk is. Tabel 3.5.2 geeft hierover nadere gegevens. 

Tabel 3.5.2. Loonkosten, netto beloning, gemiddelde en marginale wig in 1988 
voor een aantal landen op het functieniveau chef productie-afdelinglenraren 
manager in kieinelmiddeiguote onderneming; Nederland = 100. 

Loonkosten Netto Gemiddelde Marginale 
wig1 wig2 

Nederland 1 00 1 00 1.9 2.5 
België 123 9 5 2.4 2.1 
Frankrijk 1 13 1 17 1.8 
Italië 1 08 93 2.2 
Spanje 94 1 06 1.7 
Verenigd Koninkrijk 67 8 2 1.6 1.7 
Verenigde Staten 9 7 137 1.3 1.5 
West-Duitsland 130 142 1.7 2.1 

l Loonkosten:netto loon 
mutatie loonkosten:mutatie netto loon 
Berekend uit: International Bureau of Fiscal Documentation: Supplementary Service to 

European Taxation. 
Bron: Nota naar aanleiding van het Eindverslag Oort II, Tweede Kamer 1988-1 989 
20 873, nummer 9. 
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De netto beloning in Nederland voor ervaren leidinggevende functiona- 
rissen ligt relatief laag. Door de hoge gemiddelde en marginale wig 
vertaalt een optrekken van de netto beloning naar internationaal 
gangbare niveaus zich echter in een prohibitieve loonkostenstijging. Ter 
voorkoming van een aantasting van onze concurrentiepositie en voor het 
behoud van de aantrekkelijkheid van ons land als vestigingsplaats voor 
internationaal opererende bedrijven is vermindering van de (marginale) 
wig zeer wenselijk. Deze dient zowel betrekking te hebben op het 
belasting- als op het premiedeel van de wig. 

De exportpositie van Nederland 

De uitvoer van goederen en diensten bedraagt driekwart van het 
nationaal inkomen. Dit geeft het belang aan van de buitenlandse handel 
voor de Nederlandse welvaart. Zoals uit grafiek 3.5.1 blijkt, ontwikkelt de 
Nederlandse uitvoer zich de laatste jaren gunstig ten opzichte van 
West-Duitsland en het Europa van de twaalf. 

Grafiek 3.5.9. Uitvoer van goederen en diensten in de  EG, de RD en Nederland; in 
procentuele mutaties, 1970-1 990 

Tussen 1974 en 1983 was de groei van de Nederlandse export kleiner 
dan die in West-Duitsland of in de Europese Gemeenschap. Vanaf 1984 
echter scoort de Nederlandse export beduidend beter. Een belangrijke 
reden voor de toegenomen concurrentiekracht van de Nederlandse 
export was de loonmatiging die de sociale partners betracht hebben in 
de afgelopen jaren. Hierdoor kon de kostenontwikkeling van de export 
beperkt blijven. De winstmarges voor exporteurs namen toe, waardoor 
exporteren voor meer bedrijven een rendabele activiteit werd. Daarnaast 
boden de ruimere winstmarges aan exporteurs de gelegenheid prijscon- 
cessies te doen, indien dit nodig was voor het behoud van de concurren- 
tiepositie en het marktaandeel. 

De komende jaren wordt de positie van de Nederlandse export opnieuw 
in hoge mate op de proef gesteld. Naast de aanstaande Europese 
integratie, is de verwachting dat de concurrentie op de wereldmarkten 
verder zal toenemen. 

L=!OQWC"S uitvoer Cqoog\pLraiardOg8 Binnen het OESO-gebied groeit het aandeel van de handel van 
p~mduktern weuriss0OjIts produkten met een hogere toegevoegde waarde en een hogere 

technische complexiteit. Grafiek 3.5.2 geeft de verschuiving in de 
samenstelling van het exportpakket van Nederland en gemiddeld voor de 
OESO-landen weer. 

Het blijkt dat de verschuiving in ons land naar technologisch 
hoogwaardige produtcten (met name machines en transportmiddelen) 
achterblijft bij de overige OESO-landen. Om te kunnen profiteren van de 
internationale groeimarkten is het noodzakelijk dat exporteurs investeren 
in produkt-, markt- en procesvernieuwing en zo de kwaliteit van ons 
exportpakket verhogen. 
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Grafiek 3.5.2. Verandering in de exportsamenstelling OESO en Nederland tussen 
1970 en 1987; in procenten van de totale uitvoer 

Bron: OESO 

3.6. De arbeidsmarkt 

De werkgelegenheid stijgt in 1989 voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar fors. In arbeidsjaren uitgedrukt bedraagt de stijging 79 000 en in 
personen 1 15 000. Ook voor 1990 zijn de verwachtingen onder de 
veronderstelling van een verdergaande inkomensmatiging gunstig: het 
CPB raamt een stijging van de werkgelegenheid met 52 000 arbeidsjaren 
respectievelijk 85 000 personen. Over de periode 1985-1 989 bedraagt 
in ons land de gemiddelde jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in 
personen 1 ,g%, terwijl deze voor de EG als geheel uitkomt op 1 ,I0/o. 

Tabel 3.6.1. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 1986-1990; x 1000 personen 
respectievelijk arbeidsjaren 

Bron: CPB, CBS, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Voor een dergelijke werkgelegenheidsgroei moeten we teruggaan naar 
de jaren vijftig en zestig. Toen lag echter de economische groei nog 
aanzienlijk hoger dan nu, onder meer door de snellere expansie van de 
wereldhandel. De reële loonkostenmatiging van de afgelopen jaren heeft 
de economische groei echter arbeidsintensiever gemaakt. 

Ondanks de krachtige werkgelegenheidsgroei is de werkloosheid 
vooralsnog in bescheiden mate gedaald. Oorzaak is vooral de snelle 
stijging van het arbeidsaanbod, vooral als gevolg van een toename van 
de bevolking en een wijziging in de leeftijdssamenstelling van de 
bevolking. In 1989 wordt het door het CBS samengestelde werkloos- 
heidscijfer als het officiële aangemerkt. Dit is gebaseerd op verschillende 
bronnen, waaronder de werkzoekendenbestanden van de GAB's die 
echter voor bestandsvervuiling worden gecorrigeerd. Daarnaast wordt 
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door het CPB een werkloosheidsdefinitie gehanteerd die ook de niet bij 
de arbeidsbureaus geregistreerde werkzoekenden meetelt, mits zij direct 
beschikbaar zijn en actief naar werk zoeken. Welke cijfers men ook 
hanteert, de werkloosheid blijft, ondanks de dalende lijn, vooralsnog 
hoog. 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er het een en ander schort 
aan de werking van de arbeidsmarkt. In de Miljoenennota's van 
voorgaande jaren is daaraan al aandacht besteed. Grafiek 3.6.1 illustreert 
dit punt. 

Grafiek 3.6.1. Verloop van bezettingsgraad en werkloosheid (gestandaardiseerd) in 
Nederland en de Verenigde Staten; 1972-1 988 

W e r k l o o s h e i d  Neder'and 
le ( %  b e r o e p s b e v o l k i n g )  

o J ~ ' l ' ' ' ' ' ' ~  
70 72 74 78 78 80 82 84 86 88 O0 

B e z e t  t i n g s g r s s d  ( % )  

) o v e r g a n g  op n i e u w e  r e e k s  

Bron: OESO 

Verenigde Staten 

J 

70 72 74 78 78 80 82 BI 88 88 O0 

B e z e t  t i n g s g r s e d  (8) 

Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten zijn 1973, 1979 en 1988 
te onderkennen als jaren met een hoge bezettingsgraad. In de Verenigde 
Staten is een betrekkelijk stabiel verband tussen de bezettingsgraad en 
het werkloosheidsniveau waar te nemen. De lijn die de afzonderlijke 
jaren met elkaar verbindt, verschuift voor de Verenigde Staten vrijwel 
niet. Bij volledige bezetting van het produktieapparaat ligt de 
werkloosheid telkens op een niveau van 5 a 6%. De werkloosheid in deze 
jaren kan worden beschouwd als ((klassieke)) werkloosheid, bestaande uit 
frictie- en structurele werkloosheid. Verdere daling ervan is alleen 
mogelijk door uitbreiding van de produktiecapaciteit of verbetering van 
de structurele kenmerken van de arbeidsmarkt. 

In Nederland ligt daarentegen het werkloosheidspercentage in de 
achtereenvolgende piekjaren - 1973, 1979 en 1988 - telkens op een 
hoger niveau, ondanks de daling na 1984. Dit onderstreept het struc- 
turele karakter van de werkloosheid in ons land. De OESO wijst in dit 
verband op de relatief geringe reële loonflexibiliteit in Nederland. Er is 
nog steeds een tekort aan rendabele arbeidsplaatsen. Gezien het hoge 
niveau van de bezettingsgraad vergt een verdere uitbreiding van de 
werkgelegenheid een toeneming van de investeringen. 

Daarnaast heeft het relatief hoge reële loonkostenniveau ertoe geleid, 
dat bepaalde categorieën werkzoekenden, met name laaggeschoolden, 
te duur werden in verhouding tot hun arbeidsproduktiviteit. Door het 
hardnekkige karakter van deze problemen is een harde kern in de 
werkloosheid ontstaan. Grafiek 3.6.2 laat zien dat de werkloosheid voor 
driekwart bestaat uit laag-opgeleiden en dat de langdurige werkloosheid 
vooral bij deze groep relatief hoog is. In het bijzonder geldt dit laatste 
voor jongeren met weinig of geen scholing. De hoogte van het (de) 
minimumloon(ltosten) speelt hierbij een rol. 
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Grafiek 3.6.2. Samenstelling bemiddelingsbestand GAB naar opleiding en inschrij- 
vingsduur; personen x 1000, maart 1989 

d Basis 

m 1-2 jaar werkloos 

n ( l jaar werkloos 

LBOIMAVO HAVO/VWO HBO Acad. 

Bron: SZW 

Aangezien deze mensen veelal niet over de gewenste kwalificaties 
beschikken, vormen zij voor de werkgevers geen relevant aanbod. De 
werkloosheid werkt hierdoor minder door op de loonvorming. Daarnaast 
zijn er toenemende indicaties dat op deelmarkten knelpunten door 
schaarste aan gekwalificeerd personeel ontstaan. Dit kan aanleiding 
geven tot overmatige loonstijgingen voor die categorieën. Er kan daarbij 
een olievlekwerking ontstaan, waarbij de hoge loonstijgingen worden 
doorgegeven in de algemene loonontwikkeling met alle gevolgen vandien 
voor de werkgelegenheid, vooral die van de minst gekwalificeerden. Zo 
bezien dreigt de harde kern in de werkloosheid tegelijk oorzaak en gevolg 
te worden van de blijvend hoge werkloosheid. Bij een verdere stijging 
van de werkgelegenheid kan het probleem van enerzijds toenemende 
schaarste op segmenten van de arbeidsmarkt en anderzijds een 
hardnekkige werkloosheid zich in verscherpte mate voordoen. 

Terugdringing van de harde kern in de werkloosheid vergt een beleid dat 
is gericht op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Door verlaging van de 
loonkosten van laagbetaalden worden deze beter in overeenstemming 
gebracht met hun produktiviteit en nemen hun kansen op werk toe. Tijde- 
lijke loonkostensubsidies kunnen hiertoe een middel zijn. Deze maatre- 
gelen leiden echter wel tot substitutie van laagbetaalden voor hoger 
betaalde werknemers of tot verdringing van niet-gesubsidieerde 
werkzoekenden. Voorts bieden zij alleen tijdelijk soelaas. Verlaging van 
het (de) minimumloon(kosten) leidt daarentegen tot een structurele 
verbetering. Ook door scholing en werkervaringsplaatsen kunnen de 
kansen op werk van vele langdurig werklozen worden vergroot. In het 
arbeidsmarktbeleid is hiervoor vanaf 1987 in een aantal stappen 850 
miljoen (structureel) aan het arbeidsvoorzieningsbudget toegevoegd, 
waarmee het voor maatregelen beschikbare budget is verdubbeld. 

Een bijzonder probleem van de Nederlandse economie is de relatief lage 
graad van arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking. Alhoewel 
het aandeel van de beroepsgeschikte bevolking in de totale bevolking in 
ons land in lijn is met dat van andere industriële landen, is bij ons het 
aantal werkenden veel lager, zoals grafiek 3.7.1 laat zien. 
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erkcgelegenheid en  bewollting i1 5- Jaar in de  EG, Verenigde Staten 
en Japan (1987); in procenten van de totale bevolking 

JPN USA DK L QBR P R 1  BRD i F B QR NL IRL E 

bron: Europese Gemeenschap, OESO 

De omvangrijke financieringslast van de collectieve voorzieningen drukt 
in ons land op een relatief kleine groep werknemers. Een andere manier 
om dit weer te geven is door het inkomen per werkende te vergelijken 
met het inkomen per hoofd van de bevolking. In grafiek 3.7.2 is dit voor 
een aantal landen gebeurd. Gemeten aan het nationaal inkomen per 
werkende blijkt de Nederlandse werknemer zeer produktief. Het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking neemt echter in de beschouwde 
groep landen een middenpositie in, omdat het in ons land over een 
relatief veel groter aantal niet-actieven moet worden verdeeld. 

Grafiek 3.7.2. Nationaal inkomen per hoofd en per werkende in de EG, de Verenigde 
Staten en Japan ; 1987, ~ t o o ~ k r a c h ~ ~ a r i t e i t e n ,  x 1000 ECU 

" 
USA JPN L BRD DK QBR NL F I B E IRL QR PR1 

Bron: OESO, Europese Gemeenschap 

De relatief hoge inactiviteit in ons land hangt samen met de 
werkloosheid, het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid, waardoor 
veel potentiële arbeidskrachten een beroep moeten doen op inltomens- 
overdrachten uit de collectieve sector. Ook ligt in ons land de arbeidspar- 
ticipatie van vrouwen veel lager dan in andere landen. Deze achterstand 
wordt geleidelijk minder. Daarnaast neemt door demografische factoren 

Stijging het aantal AOW-gerechtigden eveneens fors toe. Tabel 3.7.1 toont dat 
~ ~ . ~ ~ ~ @ ~ ~ n g s g e r e c G " ~ % i g d e ~ a  k id$  de verhouding tussen het aantal werkenden in de marktsector en het 
-toq., aantal uitkeringsgerechtigden over de periode 1963-1 989 is 

verslechterd. In 1963 stonden er nog 2 a 3 werknemers in de markt- 
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sector tegenover een uitkeringsgerechtigde. Maar door de sterke 
volumestijging in de sociale zekerheid is het aantal uitkeringsgerech- 
tigden nu bijna even groot als het aantal werkenden in de marktsector. 
Vooral hierdoor overtreft het aantal personen met een inkomen uit de 
collectieve sector, dus inclusief de werkenden in deze sector, tegen- 
woordig het aantal werkenden in de marktsector. 

Deze verslechterende verhouding heeft in het verleden geleid tot een 
sterke stijging van de collectieve lastendruk. Het niveau en de ontwik- 
keling van de collectieve lasten in ons land oefenden daarbij op hun 
beurt weer een negatieve invloed uit op de werkgelegenheid. Hierdoor 
ontstond een vicieuze cirkel. Deze tendens kon mede dankzij het sinds 
1983 gevoerde beleid worden doorbroken. De laatste jaren lijkt, met 
name door de forse werkgelegenheidsgroei, de verhouding tussen het 
aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal werkenden in de marktsector 
zich te stabiliseren. Het niveau waarop deze verhouding nu ligt, is echter 
nog onevenwichtig. 

Tabel 3.7.1 Aantallen personen met een inkomen uit de collectieve sector en uit 
de marktsector; 1963-1 989; uitkeringsjaren respectievelijk arbeidsjaren x 1000 

l Gemiddelde procentuele mutaties per jaar 
Bron: DNB 

Door de toenemende veroudering van de bevolking bestaat het gevaar 
dat op lange termijn de verhouding tussen actieven en niet-actieven 
opnieuw verslechtert. Uit tabel 3.7.2. blijkt immers dat het aandeel van 
65-plussers voortdurend toeneemt, terwijl het aandeel van de 
20-64-jarigen, waaruit de beroepsbevolking wordt gerecruteerd, 
afneemt. 

Tabel 3.7.2. Samenstelling van de bevolking naar leeftijd; in procenten van het 
totaal, 1985-2035. 

Bron: CBS 

Tegenwicht kan worden geboden door het aantal actieven in de groep 
20-64-jarigen te laten toenemen. Dit wijst op de noodzaak de 
voorwaarden te scheppen voor een voortgezette, krachtige werkgelegen- 
heidsgroei in de jaren negentig. Stijging van de investeringsquote en 
voortgezette inkomensmatiging zijn hiervoor noodzakelijk. Tegelijkertijd 
moet er gestreefd worden naar een grotere inschakeling van werklozen 
en arbeidsongeschikten. Vergroting van het aantal werkenden houdt 
enerzijds in dat het nationaal inkomen toeneemt, terwijl anderzijds het 
beroep op inkomensoverdachten afneemt. Dit versterkt het financiële 
draagvlak voor de collectieve sector. 
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Arbeidsongeschiktheid 

!iWmtirege8en beheersing 
vollnam@ 

De sterlte stijging van het aantal arbeidsongeschikten baart grote zorgen. 
Tabel 3 .7 .3  toont da t  d e  instroom in d e  arbeidsongeschilttheidsrege- 
lingen d e  uitstroom nog s teeds  overtreft. Het aantal arbeidsongeschikten 
neemt daarom toe.  Thans heeft reeds 15% van d e  verzekerden voor d e  
WAO (met  name werltnemers) een  WAO-uitkering. De gemiddelde 
leeftijd van d e  instroom in d e  WAO neemt af, waardoor d e  gemiddelde 
uitkeringsduur tendeert  naar een  verdere stijging. 

Tabel 3.7.3. In- en uitstroom bij de arbeidsongeschilctheidsregelingen; (personen X 

1 OOO), 1984-1 988 

Instroom 
Uitstroom 

Aantal uitkeringsgerechtigden 745,8 761,6 775,ô 793,8 81 5,8 
Idem, herleide uitkeringsjaren 68l,7 697,9 71 3,6 725,O 737,3 

Bron: SVR 

Het afschaffen van d e  verdisconteringsbepalingen in d e  WAO heeft een  
veel geringer effect o p  d e  instroom dan verwacht. Mede hierdoor zal 
naar verwachting het  aantal arbeidsongeschikten over d e  periode 
1987-1 9 9 0  met circa 9 0  000 uitkeringsjaren meer stijgen dan in het 
regeeraltkoord van 1 9 8 6  werd verwacht. 

Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van d e  sociale 
partners en  d e  overheid, bestudeert thans maatregelen voor d e  korte en  
d e  lange termijn, die tot  een  terugdringing van het arbeidsongeschiltt- 
heidsvolume moeten leiden. Naast maatregelen in d e  preventieve sfeer, 
worden varianten bestudeerd om d e  financiële betroltltenheid van het  
bedrijfsleven bij d e  arbeidsongeschilttheidsregelingen t e  vergroten. 
Voorts komen maatregelen aan d e  orde die d e  heropneming van arbeids- 
ongeschikten in het  bedrijfsleven moeten bevorderen. Daarnaast zal met 
het oog o p  d e  lange termijn worden geltelten naar d e  fundamentele opzet 
van d e  arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Aanbod en beroep 

T~~ensmsning bemep gezinvosn Op d e  kapitaalmarkt blijkt d e  opleving van d e  economie en  d e  stijging 
e m  !mdrijwss.n ... van d e  investeringen uit een sinds 1 9 8 4  sterk toenemend netto beroep 

van d e  sector gezinnen en bedrijven (zie tabel 3.8.1). Het netto beroep 
van d e  overheid daarentegen ligt d e  laatste jaren vrij stabiel rond d e  30 
miljard. Alleen in 1 9 8 6  was  het beroep van d e  overheid tijdelijk relatief 

...o-Dij ~~~~~8~ beroep overheid. laag als gevolg van omvangrijlte vervroegde aflossingen van woningwet- 
leningen bij het Rijk. De wijziging in d e  Itapitaalmarktverhoudingen ten 
gunste van d e  gezinnen en bedrijven illustreert da t  het  kabinetsbeleid, 
gericht o p  versterlting van d e  marktsector, succes heeft. Een groter deel 
van d e  nationale besparingen wordt thans voor produlttieve investeringen 
in bedrijven aangewend. Dit heeft een positieve uitwerking o p  d e  
economie, die zich over langere tijd zal uitstrekken. 
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Tabei 3.8.1. Netto aanbod en beroep op de kapitaalmarkt; in miljarden guldens, 
1980-1 988 

Netto aanbod 

Binnenland 42 47 46 66 54 67 
waarvan: 
- institutionele 

- gezinnen en bedrijven 2 6 5 8 3 2 
- banken 16 13 14 27 18 33 

Buitenland 5 2 1 - 1 6 14 

Netto beroep 

Binnenland 47 44 4 1 47 54 69 
waarvan: 
- overheid 16 3 2 3 2 22 30 31 
- gezinnen en bedrijven 23 15 1 O 17 20 30 
- banken 8 - 3 - 1 8 4 8 

Buitenland O 5 5 18 7 12 

totaal 47 49 46 6 5 61 8 1 

l voorlopige cijfers 
* Voor de jaren 1986-1 988 zijn de cijfers gecorrigeerd voor de vertekening die is 
ontstaan door de herwaardering op het aandelenbezit van de fondsen. 
Bron: DNB 

In het toenemende beroep van gezinnen en bedrijven is vanuit het 
binnenland voornamelijk voorzien door kredietverlening van het 
bankwezen. Het aanbod van de institutionele beleggers liep in 1988 
enigszins terug. Dit hield verband met een toegenomen voorkeur voor 
het aanhouden van middelen in liquide vorm, voortvloeiende uit de vlakke 
rentestructuur. Op langere termijn zal het aanbod van de institutionele 
beleggers, gezien de verwachte vergrijzing van de bevolking, maar 
weinig kunnen toenemen en mogelijk zelfs dalen. Een afnemend netto 
beroep van de overheid is geboden om de mogelijke daling in het aanbod 
van de institutionele beleggers te compenseren. Voor zover dit niet 
voldoende is zal een netto toevloeiing van middelen uit het buitenland 
voor de financiering van de bedrijfsinvesteringen en het overheidstekort 
in Nederland steeds belangrijker worden. 

rijven Bedrijven voorzien daarnaast gedeeltelijk in hun financieringsbehoefte 
door het plaatsen van effecten. Recent onderzoek toont aan dat de 
spreiding van effecten over Nederlandse huishoudens toeneemt. Recente 
grote introducties ter beurze, waaronder de verkoop van staatsdeelne- 
mingen (DSM) dragen hiertoe bij. Ook is er sprake van een verhoogde 
emissie-activiteit van bedrijven. Door het Nederlandse bedrijfsleven 
waarvan de aandelen ter beurze zijn genoteerd, werd in 1988 voor 4,2 
miljard aan nieuwe aandelen uitgegeven. Ter vergelijking, in de eerste 
helft van de jaren tachtig bedroeg de uitgifte van nieuwe aandelen 2,2 
miljard per jaar. 

De jaren tachtig kenmerken zich door een sterk verhoogde activiteit op 
de financiële markten. De omzetten op de Amsterdamse effectenbeurs 
zijn in verhouding tot het nationaal inkomen voortdurend gestegen: van 
16% in 1980 tot 82% in 1988. Het volume van de handel in aandelen en 
obligaties is in deze periode verdubbeld. 

Ook de optie- en financiële termijnhandel heeft een sterke groei 
doorgemaakt. Het aantal verhandelde contracten op de optiebeurs is 
gestegen van 0,7 miljoen in 1980 tot 8,5 miljoen in 1988. Daarnaast 
hebben zich nieuwe markten ontwikkeld voor produkten als Commercial 
Paper, Medium Term Notes en Certificates of Deposit. 
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Toenemende activiteit buitenland 

~ . ~ n i ~ ~ r s  ~ ~ ~ a , ~ ~  fica[si.if-,lj2uverEcp@~ De verhoogde activiteit blijft niet beperkt tot de Nederlandse kapitaal- 
KT,--? b~itsinli-adJ markt. Grafiek 3.8.1 laat zien dat er sprake is van een spectaculaire groei 

van het bruto particulier kapitaalverkeer met het buitenland, van 16% van 
het nationaal inkomen in 1980 tot maar liefst 82% in 1988. Zowel het 
lange als het korte kapitaalverkeer dragen aan deze stijging bij. Binnen 
het lange verkeer wordt veruit de belangrijkste plaats ingenomen door de 
verkoop van Nederlandse effecten, waaronder de goed in de interna- 
tionale markt liggende staatsobligaties. 

Grafiek 3.8.1. Bruto particulier kapitaalverkeer met het buitenland1; 1965-1 988, in % NI 
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Bron: DNB 

l De grafiek geeft de bruto invoer van particulier kapitaal weer. De bruto uitvoer van kapitaal 
ligt in dezelfde orde van grootte. Het saldo bedraagt doorgaans minder dan 1 % van het 
nationaal inkomen. 

De verwachting is dat de snelle groei van het internationale Icapitaal- 
verkeer zich zal voortzetten, zeker wanneer per 1 juli 1990 het Iapitaal- 

ki!~ereliee$ie Ie~i;pii*taaFveii"G~6~~" in verkeer in de EG volledig zal zijn geliberaliseerdl). Door de toegenomen 
EG bruto stromen wordt de Nederlandse kapitaalmarkt steeds gevoeliger 

voor invloeden vanuit het buitenland. Afwijkingen in het financieel- 
economisch beleid ten opzichte van het buitenland zullen sneller en 
krachtiger doorwerken op Icapitaalstromen en de rentevoet. De onder- 
linge afhankelijkheid van de Europese economieën neemt toe. Alle 
landen zijn derhalve gebaat bij een gezond financieel-economisch beleid. 

De open grenzen zullen daarnaast leiden tot een verheviging van de 
concurrentie tussen nationale kapitaalmarkten. Op termijn zal dit de 
doelmatigheid van de Europese financiële sector vergroten waarvan ook 
de Nederlandse marktpartijen kunnen profiteren. Voor de organisatie en 
structuur van de Nederlandse financiële sector geeft de intensievere 
concurrentie aanleiding tot aanpassingen op institutioneel en markttech- 
nisch terrein. 

Structuurveranderingen 

In aanvulling op de deregulering van 1986 is met ingang van 1989 een 
versoepeling aangebracht in het zogenoemde kalenderbeleid van de 
Nederlandsche Bank. Potentiële emittenten van aandelen en obligaties 
op de Nederlandse kapitaalmarkt hebben niet langer een formele 
goedkeuring van de Bank nodig, maar kunnen volstaan met melding van 

Voorlopig gelden uitzonderingsbepalingen hun activiteiten uiterlijk één dag voor emissie. De emissie-kalender heeft 
voor: Griekenland, Ierland, Spanje en daardoor uitsluitend een informatieve functie gekregen die bijdraagt aan 
Portugal. een doorzichtige kapitaalmarkt. 
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Voor de nabije toekomst ligt de liberalisatie van het structuurbeleid in het 
verschiet. Het voornemen bestaat om met ingang van l januari 1990 
banken en verzekeringsbedrijven meer vrijheid te geven samen te 
werken. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden op de interne markt. 

Ook op het markttechnische vlak is de verbetering van de concurren- 
tiekracht in volle gang. Tot dusverre is de ontwiltlteling van Amsterdam 
als financieel centrum sterk bepaald door de relatief kleine thuismarkt. 
Nu de Europese binnengrenzen worden geslecht vloeien de lokale en 
regionale markten samen tot een Europese thuismarkt. Deze grote thuis- 
markt biedt kansen aan Amsterdam voor een nieuwe rol in 'continentaal' 

mstsudsnm ff"nanckees[l csoner~~m Europa. Daartoe moet Amsterdam zich als financieel centrum onder- 
scheiden van de andere continentale markten. Verlaging van transactie- 
kosten en tarieven, het verbeteren van de procedures voor levering en 
betaling (de zogenaamde (tsettlement))) en het eventueel verdiepen van 
de markt voor opties en futurecontracten zijn daarvoor noodzakelijk. Ook 
afschaffing van de beursbelasting is hiurbij van belang. Deze maatre- 
gelen kunnen er toe bijdragen dat de handel in Nederlandse effecten die 
thans ten dele via Londen verloopt (dit geldt met name voor staatsobli- 
gaties) terugkeert naar Amsterdam. 

Recentelijk is op de Amsterdamse effectenbeurs een nieuw geautoma- 
tiseerd handelssysteem in gebruik genomen waarmee effectentrans- 
acties snel en efficiënt tot stand kunnen komen op grond van een snelle 
en voor alle partijen inzichtelijke prijsvorming. 

Dergelijke maatregelen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van 
de Nederlandse kapitaalmarkt en het handhaven van de werkgelegenheid 
in de financiële sector. Een goed functionerende geld- en kapitaalmarkt 
bevordert de soepele en efficifinte doorstroming van besparingen naar 
investeringen in de economie. Een regelmatige afstemming van het 
marktproces op internationale gebruiken en behoeften is onontbeerlijk 
voor versterking van het Nederlandse marktaandeel in het nieuwe, 
geïntegreerde Europa. 

Het monetair beleid in Nederland is in de eerste plaats gericht op een 
stabiele wisselkoersverhouding tussen de gulden en de Duitse mark. Dit 
beleid heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat Nederland thans 
tot de landen met de laagste inflatie behoort. Dankzij de sterke positie 
van de gulden in het EMS is het nominale renteniveau in Nederland 
relatief laag in vergelijking met het buitenland (zie grafiek 3.9.1), hetgeen 
gunstig is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven 
en daarmee voor de werkgelegenheid. Het is daarom van groot belang 
deze stabiele monetaire ontwikkeling en de koppeling van de gulden aan 
de Duitse mark te handhaven. 

Grafiek 3.9.1. De lange rente in een aantal OESO-landen; 1980-1 989 
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Bron: OESO 
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De binnenlandse monetaire ontwikkelingen worden, als gevolg van de 
voortschrijdende internationale integratie van de financiële markten, in 
toenemende mate beïnvloed door de monetaire ontwikkelingen in het 
buitenland. In 1988 stond de reactie op de beurscrisis van oktober 1987 
centraal. Aanvankelijk voerden de monetaire autoriteiten in binnen- en 
buitenland, om de negatieve gevolgen van de beurs-crash op te vangen, 
een ruim monetair beleid. Hierdoor kon met name de korte rente fors 
dalen. In de loop van 1988 bleek de economische groei evenwel aanmer- 
kelijk hoger te zijn dan aanvankelijk was verwacht, zodat toenemende 
vrees voor inflatie, mede als gevolg van de ruime monetaire verhou- 
dingen, ontstond. Als reactie hierop werd in vele landen een verkrapping 
van het monetaire beleid doorgevoerd, hetgeen vanaf medio 1988 tot 
een sterke verhoging van de korte rente leidde. Aangezien de lange rente 
deze beweging nauwelijks volgde, is het verschil tussen de lange en 
korte rente sterk verminderd. In sommige landen is het verschil zelfs 
negatief geworden. 

Wegens de gewijzigde mondiale renteverhoudingen heeft, in navolging 
van tariefverhogingen in de Bondsrepubliek, ook de Nederlandsche Bank 
in 1988 en 1989 verhogingen van de officiële tarieven doorgevoerd. De 
voorschotrente werd vanaf juli 1988 met in totaal 3%-punten verhoogd 
tot 6,75% per 30 juni 1989. Onder invloed van deze internationale 
monetaire ontwikkelingen steeg in Nederland de korte rente van circa 4% 
medio 1988 tot  ruim 7% medio 1989. De lange rente steeg in die 
periode met l %-punt tot  eveneens ruim 7% medio 1989, zodat ook in 
Nederland een nagenoeg vlakke rentestructuur is ontstaan. 

De vlakke rentestructuur is een teken dat beleggers vertrouwen 
hebben in het vermogen van de centrale banken de inflatie te bestrijden, 
waardoor men geen hoge risicopremie voor leningen met langere 
looptijden verlangt. Een vlakke rentestructuur leidt er evenwel toe dat het 
aanhouden van liquide activa relatief aantrekkelijk wordt. De groei van de 
secundaire liquiditeitenmassa is dan ook zowel in 1988 als in de eerste 
maanden van 1989 sterk toegenomen. 

Het netto geldscheppend bedrijf van het bankwezen steeg in 1988 met 
14,5% tegenover een groei van 3,4% in 1987. De belangrijkste reden 
voor de stijging van het netto geldscheppend bedrijf is de fors toege- 
nomen bancaire kredietverlening aan de particuliere sector die vooral 
geconcentreerd is bij de bedrijven. De sterke stijging van de bancaire 
liquiditeitscreatie werd in l988 ten dele gecompenseerd door de liquidi- 
teitsvernietiging door de overheid, met name bij de lagere overheid (zie 
tabel 3.9. l ). 
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Tabel 3.9.1. Oorzaken van veranderingen in de binnenlandse liquiditeitenmassa; in 
miljarden guldens, 1985-1 989 

juli 1988 
t/m juni 

1985 1986 1987 1988 1989 

Creatie ten behoeve 
van de overheid 
Toeneming netto 
geldscheppend bedrijf 
(idem in %) 
Diversen1 
Binnenlandse creatie 
(4 = 1 +2+3) 

Nationaal 
liquiditeitssaldo uit 
hoofde van: 
Lopend verkeer2 

Kapitaalverkeer3 
Totaal (7 = 5 + 6) 

Toeneming 
liquiditeitenmassa 
(8 = 4+7) 
(idem in %) 

Liquiditeitsquote per 
ultimo4 

Bron: DNB 
Overlopende posten en statistische verschillen bij geldscheppende instellingen. 
Saldo lopende rekening op kasbasis inclusief eenzijdige kapitaaloverdrachten. 
Inclusief nog te rubriceren posten en statistische verschillen. 
Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. 

Monetaire maatregelen 

De forse groei van de liquiditeitenmassa, die zich in de eerste maanden 
van 1989 onverminderd voortzette, was voor de Nederlandsche Bank 
aanleiding maatregelen te nemen. Het monetaire instrumentarium van 
DNB is hiertoe aangevuld met twee meer marktconforme instrumenten. 

Sedert medio 1988 heeft de Nederlandsche Bank een portefeuille 
staatsobligaties ten bedrage van 3 miljard opgebouwd voor het voeren 
van een openmarktbeleid in de kapitaalmarkt. Het openmarktinstrument 
is bedoeld als aanvullend instrument voor het groot monetair beleid en 
heeft vooral een signaalfunctie. 

Daarnaast heeft DNB overeenstemming bereikt met het bankwezen 
over het instrument van de monetaire kasreserve. Met dit instrument 
wordt de groei van het netto geldscheppend bedrijf beperkt door, boven 
een nader vast te stellen norm voor deze groei, de banken een boete op 
te leggen, overeenkomend met de kosten van het aanhouden van een 
renteloze kasreserve bij de Bank. Hiermee wordt het bankwezen op een 
meer marktconforme wijze aangezet zijn kredietverlening meer met lange 
middelen te financieren en zo de groei van het netto geldscheppend 
bedrijf af te remmen. 

Nadat DNB in maart en april 1989 via renteverhogende kapitaalmark- 
tinterventies ter waarde van 150 miljoen een duidelijk signaal had 
afgegeven, is medio juni met de banken afgesproken dat in de periode 1 
juli 1989 tot 1 juli 1990 een norm van 5% zal gelden voor de groei van 
het netto geldscheppend bedrijf. Over het meerdere moet een boete 
betaald worden die vooralsnog overeenkomt met de kosten die de 
banken maken indien zij 10% van de overschrijding als een renteloze 
kasreserve bij DNB aanhouden. 
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In grafiek 3.10. l is de ontwiltlteling van de collectieve uitgavenquote (in 
procenten van het bruto binnenlands dan wel bruto nationaal produltt) in 
de periode 1970-1 990 voor enkele OESO-landen weergegeven. In 
vrijwel alle OESO-landen namen de collectieve uitgaven tot het begin van 
de jaren tachtig sterk toe. Nederland behoorde tot de landen met de 
grootste stijging. Sindsdien doet zich over de gehele linie een daling 
voor. In ons land is dit vanaf 1983 het geval. Het verschil tussen de 
collectieve uitgavenquote in ons land en andere landen is echter 
aanzienlijk. Het is zelfs groter dan in het begin van de jaren zeventig het 
geval was. 

Grafiek 3.10.1. Omvang collectieve uitgaven in enkele OESO-landen; 1970-1 990, in 
procenten BBPIBNP 

Nederland 

Belgie 
Frankri jk 

BRD 

Bron: OESO 

Op zich is een kritische grens voor de omvang van de collectieve sector 
niet aan te geven. Het zou ook niet verantwoord zijn een willelteurig 
bepaald percentage (bijvo.orbeeld 60°/o) vast te stellen, waaronder de 
collectieve uitgaven niet zouden behoren te dalen. Wel Itan op econo- 
mische gronden worden beargumenteerd dat in de huidige situatie een 
voortgaande daling van de collectieve uitgavenquote wenselijk is. Bij een 
verdergaande internationalisering van de economie wordt de prijs van 
een van concurrentenlanden duidelijk afwijkende omvang van de collec- 
tieve sector groter. De toenemende mobiliteit van arbeid en kapitaal leidt 
ertoe dat burgers en bedrijven zich bij hun economische beslissingen 
meer dan voorheen zullen laten leiden door het niveau van de collectieve 
lasten in de verschillende landen. 

Bij een beoordeling van de omvang van de collectieve sector is ook de 
samenstelling van de collectieve uitgaven van belang. Zo wijst de OESO 
op de relatief sterke herverdeling in ons land door de overheid, waarbij 
overigens wordt geconcludeerd dat ook belangrijke voortgang is bereikt 
met de beperking van de groei van een groot deel van de inkomensover- 
drachten, de sociale zekerheidsuitgaven, sinds het begin van de jaren 
tachtig. Een omvangrijk stelsel van inkomensoverdrachten, subsidies en 
heffingen werkt, via de marginale druk, negatief uit op de ontwikkeling 
van de Nederlandse economie. Immers het nemen van eigen initiatief en 
het doen van extra inspanningen wordt door de werking van de 
marginale druk onvoldoende beloond. Daarnaast brengt een dergelijk 
stelsel hoge uitvoeringslasten met zich mee en Itan het, naarmate 
overdrachten en de collectieve lasten hoger zijn, fraude uitlokken. 
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Daarnaast komen overdrachtsuitgaven door hun veelal open-einde 
karakter de, beheersbaarheid van de overheidsfinanciën niet ten goede. 
Door de SER is de gedachte van ctbalansverkorting)) genoemd. Door het 
gelijktijdig beperken van inkomensoverdrachten, subsidies en aftrek- 
posten in ruil voor verlaging van belasting- en premietarieven kan het 
((rondpompen van geld)) worden verminderd en de allocatie worden 
verbeterd. Grafiek 3.10.2 laat zien dat de inkomensoverdrachten en 
subsidies in Nederland vele procentpunten van het nationaal inkomen 
hoger liggen dan in andere landen. Juist bij deze uitgavencategorieën 
heeft zich sinds 1970 de groei van de overheidsuitgaven voorgedaan. 

Grasiek 3.10.2. Samenstelling van de lopende collectieve uitgaven in enkele 
OESO-landen; 1970-1 990, in procenten BNPIBBP 

1 BRD Frankrijk Belgie Nederland Denemarken 

Bron: OESO 

Tegelijkertijd vergt de Europese economische integratie de komende 
jaren extra aandacht voor overheidsuitgaven die de economische 
structuur versterken. Het is derhalve wenselijk in de jaren negentig het 
aandeel van de op consumptie gerichte uitgaven in ons land (inkomens- 
overdrachten, subsidies) verder te verminderen waardoor investeringsuit- 
gaven (milieu, infrastructuur) in gewicht kunnen toenemen. Dit wordt 
bemoeilijkt doordat de overheidsuitgaven in de praktijk een grote 
neerwaartse starheid blijken te hebben. Ook als de oorspronkelijke reden 
voor uitgavenverhoging is verdwenen, blijven de overheidsuitgaven op 
het eenmaal bereikte niveau of stijgen zelfs nog verder. In het navol- 
gende wordt ter illustratie op enkele beleidsterreinen ingegaan. 

Volkshuis vesting 

Sinds 1970 zijn de overheidssubsidies ten behoeve van de volkshuis- 
vesting in procenten van het nationaal inkomen vervijfvoudigd; in 
procenten van de totale rijksuitgaven verdrievoudigd, zoals tabel 3.10. l 
laat zien. Ondanks het hoge peil van de welvaart dat in 1975 reeds was 
bereikt, vond daarna de grootste stijging van de subsidie-uitgaven voor 
de volkshuisvesting plaats. 
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Tabel 3.10.l. Wolll~shuisvestingssubsidies; 1970-1 994 in mln gld en % NNI 

objectsubsidies 310 1 2 6 0  2240 2 4 1 0  5 0 4 0  7645  7996  8 3 7 3  
subjectsubsidies - 235 965 1 4 2 5  1 4 4 0  1715  1777  1 9 7 4  
stadsvernieuwing 200 310 590 875 1 4 0 0  1 1 8 5  1 2 0 0  1 3 4 8  

- - - -P---  

Totaal 510 2 0 7 5  4 3 8 5  5 5 1 0  7880  10545 10973  11695 

in % N I  0,5 1,0 1,4 1,7 2,l 2,5 2,5 2,2 
in % Rijksuitgaven 1,7 2,8 3,4 3,6 4,7 6,l 6,3 6,4 

woningvoorraad 
(x 1000) 3 8 0 0  4 4 0 0  4 8 0 0  5 1 0 0  5 4 0 0  5700  5 9 0 0  6200  

Bron: VROM, CPB 

In dit verband wordt door de OESO gesteld dat allerlei argumenten die in 
het verleden een vergaande betrokkenheid van de overheid in de volks- 
huisvesting konden rechtvaardigen, thans geen aanleiding meer kunnen 
vormen voor de huidige mate van financiële en regulerende overheidsbe- 
moeienis. Vanaf 1988 zijn evenwel een aantal maatregelen genomen 
teneinde de groei van met name de onomkeerbare objectsubsidiever- 
plichtingen te  beperken, dan wel deze groei om te buigen tot een 
dalende tendens en zijn de parameters die gehanteerd worden bij de 
bepaling van de dynamische kostprijshuur op O gesteld, waardoor op 
langere termijn de subsidielast van de oudere jaargangen lager is. Zo is 
in de nota ccVolkshuisvesting in de jaren negentig)) aangegeven dat de 
netto contante waarde van de nieuw aangegane subsidieverplichtingen 
daalt van 3,3% van het nationaal inkomen in 1982 tot 1,7% in 1988. 

Asviizstten Puot vern~iriiidering Daarnaast zijn door het kabinet in deze nota verdergaande aanzetten 
boad-ngs%eair besli-ig gegeven tot vermindering van het budgettaire beslag. Het beslag van de 

subsidie-uitgaven op kasbasis op het nationaal inkomen zal in de periode 
1990-1 994 enigermate teruglopen. Zij blijven in deze periode echter op 
een - historisch gezien - hoog niveau. 

Medische en maatschappelijke zorg 

Tabel 3.10.2 laat de kostenontwikkeling in de zorgsector in de periode 
1975-1 988 zien. Tot 1982 is spalte van sterk toenemende kosten. Ten 
opzichte van 1975 treedt bijna een verdubbeling op. In procenten van 
het nationaal inkomen resulteert een stijging van 1 OIO% naar 1 1,5%. Na 
1982 vlakt het stijgingstempo af, terwijl in procenten van het nationaal 
inkomen de kosten stabiliseren op een niveau dat circa 0,3% onder het 
niveau van 1982 ligt. 

Tabel 3.10.2. Kosten zorgsector; 1975-1 988 

in miljarden guldens 
kosten zorgsector 

idem, in % NI 

index 1975 = 100 
kosten zorgsector 1 O0 165 191 208 226 
idem in constante prijzen' 100 1 l 3  1 17 1 24 130 
bevolking 1 O0 1 0 4  1 05 1 07 1 08 

Bron: WVC, CPB, CBS 
gedefleerd met prijsontwikkeling medische consumptie 
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Door de toenemende vergrijzing zal de tendens tot stijging van de totale 
kosten van de zorgsector zich in de komende jaren voortzetten. Het 
beleid gericht op kostenbeheersing binnen de zorgsector moet worden 
gecontinueerd. 

Onderwijs 

Op het beleidsterrein onderwijs is er in principe een directe relatie tussen 
de omvang van de uitgaven en het aantal leerlingen. Gezien de demogra- 
fische ontwikkeling zou een daling van de onderwijsuitgaven verwacht 
mogen worden. De afgelopen jaren werkte de daling van de leerlinge- 
naantallen echter slechts in mindere mate door in het niveau van de 
werkgelegenheid en de uitgaven in het onderwijs (zie tabel 3.10.3). Dit is 
onder meer veroorzaakt door de vergrijzing van het personeelsbestand, 
die tot een hogere incidentele loonontwikkeling leidde, en het als gevolg 
van de leerlingendaling grotere beroep op wachtgeld- en garantierege- 
lingen. Daarnaast traden binnen het leerlingenbestand verschuivingen op 
van goedkopere naar duurdere onderwijssoorten. Het resultaat is 
geweest dat gerelateerd aan het totale aantal leerlingen de onderwijsuit- 
gaven - gemiddeld - per leerling zijn gestegen. 

Tabel 3.10.3. Onderwijsuitgaven; 1975-1 988 

Bron: O & W 
' Gecorrigeerd voor 1,8 miljard kinderbijslag (in 1986187 in basisbeurs SF opgenomen 
en 2,2 miljard uitgaven materiële exploitatie basisonderwijs (vanaf 1983 vanuit Gemeen- 
tefonds overgeheveld naar de begroting van O & W. 

Gedefleerd met de prijsontwikkeling van de particuliere consumptie (1 975 = 100) 

Thans is in de meerjarencijfers voor de onderwijsuitgaven een lichte 
daling begrepen. Het is van groot belang dat deze daling zich ook 
werkelijk zal voordoen. Op andere beleidsterreinen leidt diezelfde 
demografische ontwikkeling - met name de vergrijzing - er immers toe 
dat extra voorzieningen worden gevraagd (gezondheidszorg, maatschap- 
pelijke dienstverlening). 

Staatsschuld 

Tabel 3.1 1 .l. Schuld van het Rijk; 1970-1 990 

In de loop van de jaren zeventig en tachtig heeft zich door hoge financie- 
ringstekorten een forse toename van de staatsschuld voorgedaan. De 
staatsschuld bedroeg in 1970 33 miljard gulden, overeenkomend met 30 
O/O van het nationaal inkomen. Ultimo 1990 zal zij zijn aangegroeid tot  
3 1 7 miljard, ofwel 7 l O/O van het nationaal inkomen (zie tabel 3. l 1.1 en 
grafiek 3. l l .  l ). 

l Gemiddelde over de voorgaande 5 jaren 
Raming 
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Grafiek 3.11 .l. Staatsschuld per jaarultinmc~ ; in miljarden guldens en in procenten van 
het nationaal inkomen. 1970-1 990 

in mld gld -- in % Ni 

400 

/ - in mld gld in % NI 

Tussen 1970 en 1990 zal de staatsschuld, gemeten in guldens, dus 
nagenoeg vertienvoudigen. De grootste nominale stijging deed zich voor 
in de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren 
tachtig - gemiddeld 15 a 20% per jaar - toen de financieringstekorten 
hoog waren. Na 1985 nam de groei af door de daling van het financie- 
ringstekort. Daarbij speelden oolc de zeer omvangrijke, tijdelijke 
ontvangsten uit hoofde van vervroegde aflossingen van woningwetle- 
ningen een belangrijke rol. Een tegengestelde factor was de scherpe 
daling na 1986 van de inkomsten uit de aardgasexploitatie van het Ri jk 

Nederland behoort binnen de OESO tot de lidstaten met de relatief 
grootste overheidsschuld l ) .  Alleen Ierland, België en Italië gaan ons in 
dit opzicht voor. Bovendien is Nederland, in tegenstelling tot de meeste 
OESO-landen, er niet in geslaagd om in de tweede helft van de jaren 
tachtig de staatsschuldquote te stabiliseren en vervolgens terug te 
dringen (zie tabel 3.1 1.2). 

Babel 3.1 1.2. Internationale vergelijking overheidsschuPd 1980-1990 

l Wegens de internationale vergelijk- 
baarheid wordt hier gesproken over schuld 
van de totale overheid, waarvan de staats- 
schuld een onderdeel is. Wel  worden 
mutaties in de overheidsschuldquote 
voornamelijk bepaald door de mutaties in 
staatsschuld. 

Bron: OESO, Economic Outlook, juni 1989 
Het niveau van de overheidsschuld in andere landen dan Nederland is neerwaarts 

vertekend, omdat in die landen geen voorziening is getroffen voor toekomstige pensi- 
oenverplichtingen aan ambtenaren. Daartegenover staat dat de Nederlandse overheid 
een aantal langdurige verplichtingen is aangegaan, die in andere landen in mindere mate 
bestaan en waarvoor in ons land geen bijzondere voorzieningen zijn getroffen. Gewezen 
zij onder meer op de objectsubsidies voor huurwoningen. 
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Terwijl in landen als het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden de 
schuldquotes tussen 1986 en 1990 met 10  tot 18 %-punten teruglopen, 
en in de OESO als geheel de schuldquote ooi< licht daalt, zal Nederland 
in dezelfde periode binnen de OESO de grootste stijging van de 
overheidsschuld, uitgedrukt in procenten van het BNP, realiseren: met 
16%-punten, van 74% in 1986 naar 90% in 1990. 

Nederland loopt dus uit de pas. Dat kan op den duur het voor een 
voorspoedige financiering noodzakelijke vertrouwen van beleggers 
aantasten, met alle consequenties vandien voor de voorwaarden 
waaronder de Staat leent. 

Rentelasten 

De toeneming van de staatsschuld heeft geleid tot een stijging van de 
rentelasten: uit tabel 3.1 l .3 blijkt dat in 1970 2 miljard (l ,Ei% NI) aan 
rente werd betaald, terwijl in 1990 23 miljard (5,2 O/O NI) aan rentelasten 
op de begroting staat. 

Tabel 3.1 1.3. Rentelasten van het Rijk; 1 970-1 990 

in mrd gld 2 3 7 20 22 22 23 
in%NI 1,5 1,4 2 3  5 2  5,5 5,l 5 2  

l raming 
Als gevolg van de  privatisering van de PTT vervallen met ingang van 1989 op de 

begroting IX-A de post rente over de  reserves van de  PTT en de  post rente over de in 's 
Rijks schatkist aanwezige gelden van de PIT.  Deze wijziging heeft een neerwaarts effect 
op de rentelasten in 1989 en volgende jaren. In 1988 bedroegen de  betreffende posten 
in totaal 1036 miljoen gulden (ofwel 0.25% NI). 

De grote stijging deed zich vooral voor in het begin van de jaren tachtig. 
Dat was een gevolg van enerzijds de toename van de staatsschuld die 
weer het gevolg was van de snel stijgende financieringstekorten en 
anderzijds de - met vertraging - doorwerkende rentestijging rond 1980. 
Vanaf 1984 vlakte de stijging van de rentelasten af: weliswaar nam de 
staatsschuld verder toe - zij het minder geprononceerd dan in het begin 
van de jaren tachtig - maar daar stond een daling van de rentevoet vanaf 
1982 tegenover, die niet alleen een gunstig effect had op de financiering 
van het tekort (de zogenaamde schulduitbreiding) maar die in de tweede 
helft van de jaren tachtig ook de herfinanciering van afgeloste schuld (de 
zogenaamde schuldvernieuwing) goedkoper maakt. Tussen 1987 en 
1989 bedraagt het gemiddelde rentelastenvoordeel uit hoofde van 
schuldvernieuwing tegen een lagere rentevoet circa 400 miljoen per jaar 
(zie grafiek 3.1 l .2). 
Grafiek 3.11 -2. Toename rentelasten ten gevolge van schulduitbreiding en schuldver- 
nieuwing; in miljarden guldens, 1 981 -2000 

3 1 

/ O schulduitbreiding schuldvernieuwing - totaal 1 
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Uitgaande van een  rentevoet van 7 O/O zal ook in d e  komende vijf jaren 
nog een  dergelijk herfinancieringsvoordeel bij d e  rentelasten optreden.  
Daarenboven doen zich vanaf 1986 tot  ver in d e  jaren negentig rentelas- 
tenvoordelen voor als gevolg van d e  vervroegde aflossingen o p  staatsle-  
ningen. In totaal is in d e  periode 1985 to t  en  met  medio 1989 voor een  
bedrag van ruim 14 miljard vervroegd afgelost. Dit heeft geleid tot  een  
netto budgettair voordeel voor d e  s taa t  van ruim 1 miljard, gemeten over 
d e  gehele looptijd van die leningen. 

Desondanks blijven d e  rentelasten d e  snelst  stijgende uitgavenpost o p  
d e  begroting. De rentelasten zijn na d e  begroting van Onderwijs en 
Wetenschappen inmiddels d e  grootste uitgavencategorie geworden.  
Terwijl d e  rentelasten in 1970 5 O/O van d e  relevante begrotingsuitgaven 
vormden, zullen ze  in 1990 13 O/O voor hun rekening nemen. Een verdere 
toename van het  aandeel van d e  rentelasten in d e  komende jaren is 
onvermijdelijk. Dit geldt ook indien het  financieringtekort wordt terugge- 
bracht van 5,O0/0 van het nationaal inkomen in 1990 tot  3,0°/o in 1994. 
Naar verwachting zal in 1994 bijna 15% van d e  begroting met rentebeta- 
lingen gemoeid zijn. Pas bij lagere financieringstekorten zal het  mogelijk 
zijn het aandeel van d e  rentebetalingen in d e  begroting t e  laten dalen. 

De stijging van d e  rentelasten leidt to t  verdringing van andere 
uitgaven, maakt d e  begroting minder flexibel en  betekent een  vergroting 
van d e  afhankelijkheid van externe ontwiltkelingen, in casu d e  renteont- 
wikkeling. 

Financieringsbehoe fte 

Vanwege d e  forse toename van d e  staatsschuld stijgen d e  aflossingen 
Stijging die hierop gepleegd moeten worden eveneens  fors, namelijk van l 
f ina~r i~"s r ingsb~ l i I io8~~~1~ .  . miljard in 1970 tot  20 miljard in 1990 (zie tabel 3.1 1.4). 

Babel 3.1 4 -4. Financieringstekort', aflossingen en  financieringsbehoefte van het  Rijk; 1970-1 990 

(miljarden guldens) 
1. Financieringstekort 1 6 15 23 22 2 2 2 1 
2. Aflossingen 1 1 3 9 20 20 20 
3. Fin.behoefte (3 = 1 4- 2) 2 7 18 32 42 42 41 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
4. Financieringstekort 1 ,l 3,4 5,o 6,1 5 5  5.2 4,6 
5. Aflossingen 0 3  0,5 1 ,l 2,3 4,9 4,7 4,6 
6. Fin.behoefte (6 = 44- 5) 1,6 3,8 6,l 8,s 10,4 9,9 9 2  

Inclusief vervroegde aflossingen op woningwetleningen en exclusief debudgetteringen 
raming 

Deze stijging is mede  veroorzaakt door he t  teruglopen van d e  gemid- 
. ..ruaede dom vsu.koc.45tii;g delde looptijd van alle nieuw uitgegeven staatsleningen, waardoor een  
8ooptRjdesa. meer frequente herfinanciering van vervallen aflossingen noodzakelijk is. 

Grafiek 3.1 l .3 laat zien da t  d e  gemiddelde looptijd afkalfde tussen 
1980 ( l  1 , l  jaar) en  1983 (6 ,6  jaar). Verwachtingen o p  d e  kapitaalmarkt 
da t  d e  rente zou gaan dalen, maakten daarna een  toename van d e  
looptijd mogelijk. Dit proces werd nog versterkt door d e  tijdelijke daling 
van d e  financieringsbehoefte, ten  gevolge van d e  vervroegde aflossingen 
o p  woningwetleningen. Na 1987 namen d e  vervroegde aflossingen o p  
woningwetleningen weer af. Toen liep d e  gemiddelde looptijd opnieuw 
terug, onder meer  als uiting van d e  versterkte marktpositie van d e  
beleggers. Tegelijkertijd was  het voor d e  S t aa t  aantrekkelijk om iets 
kortere leningen uit t e  geven in verband me t  d e  in die periode vigerende 
steile rentestructuur. 
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3. Gemiddelde looptijd nieuwe staatsleningen '; in jaren, 1980-1 989 

Betreft het gemiddelde van nieuw afgesloten openbare, onderhandse en VIR-leningen. 

in 1989 is de Staat er tot dusverre in geslaagd om een aanzienlijke 
looptijdverlenging tot stand te brengen. Door de zeer vlakke rente- 
structuur die de Nederlandse kapitaalmarkt sinds het einde van 1988 
kenmerkt, heeft dit niet tot hogere rentelasten geleid. Becijferd kan 
worden dat indien de gemiddelde looptijd van nieuw uitgegeven staatsle- 
ningen structureel l jaar hoger zou liggen, de jaarlijkse aflossingslast 
jarenlang gemiddeld met circa 1%-punt van het nationaal inkomen lager 
uitkomt. 

De jaarlijkse financieringsbehoefte van het Rijk bestaat uit het financie- 
ringstekort dat op de kapitaalmarkt moet worden gedekt en uit de herfi- 
nanciering van de aflossingen op vaste schuld. Deze is door de hierboven 
geschetste ontwikkelingen sterk toegenomen (zie tabel 3.1 1.4): van 2 
miljard in 1970 tot naar schatting 41 miljard in 1990. Uitgedrukt in 
procenten van het nationaal inkomen betekent dat nagenoeg een verzes- 
voudiging: van 1,6% naar 9,2%. 

In het begin van de jaren tachtig, toen de economische groei laag was 
en de inflatie en de rente hoog, terwijl de tekorten relatief het omvang- 
rijkst waren, verliep de financiering moeizaam. De Staat moest beleggers 
overhalen om in Nederlandse staatsschuld te blijven investeren door 
extra aantrekkelijke leningvoorwaarden aan te bieden die het risico voor 
de Staat verhoogden. Daarnaast moest de Staat de geschetste substan- 
tiële daling van de gemiddelde looptijd van nieuwe staatsleningen accep- 
teren. 

In de tweede helft van de jaren tachtig is de financiering voorspoedig 
verlopen. Gunstige macro-economische omstandigheden als een 
overschot op de lopende rekening, een sterke gulden en een vanaf 1982 
dalende kapitaalmarktrente hebben daaraan bijgedragen. Daardoor wordt 
versluierd dat de Staat in een meer kwetsbare positie is komen te 
verkeren. Dat is in de eerste plaats een gevolg van de toename van de 
financieringsbehoefte zelf: van gemiddeld 150 miljoen per maand in 
1970 naar 3500 miljoen per maand in 1990. Het betekent dat de Staat 
in veel sterkere mate afhankelijk is van de ontwikkelingen en prijsverhou- 
dingen op de kapitaalmarkt. 

In de tweede plaats is de meer kwetsbare positie een uitvloeisel van 
verschuivingen in het houderschap van de staatsschuld. De hoge finan- 
cieringsbehoefte, de toegenomen internationalisatie van kapitaalmarkten, 
de afgenomen looptijd en de introduktie in 1986 van de zogenaamde fixe 
lening (met aflossing ineens) hebben tot wijzigingen in het houderschap 
van de staatsschuld geleid. Zo is het aandeel van de institutionele 
beleggers teruggelopen van 51 O/O in 1985 tot 47 O/O in 1988. Buitenlandse 
beleggers wisten daarentegen hun aandeel te vergroten van 14% in 1985 
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tot 19% in 1988. Door de verschuivingen binnen het houderschap is 
automatische herbelegging van vervallende staatsschuld minder vanzelf- 
sprekend geworden. 

Bij de institutionele beleggers is herbelegging nog het meest 
verzekerd, omdat tegenover hun beleggingen in staatsschuld verplich- 
tingen in guldens staan. Maar hun aandeel in de staatsschuld loopt, oolt 
over een langere periode bezien, gestaag terug, omdat de groei van de 
contractuele besparingen afneemt en omdat ook zij meer en meer risico- 
dragend kapitaal in de vorm van aandelen en beleggingen in onroerend 
goed gaan verstrekken. Bovendien is onzeker welk effect de vergrijzing 
van de bevolking op de groei van het belegde vermogen van de institu- 
tionele beleggers heeft. Voor banken en particulieren bestaan meer 
beleggingsalternatieven, onder meer door de aantrekkende kredietvraag 
van bedrijven. De buitenlandse beleggers tenslotte zijn het minst 
gebonden aan Nederlandse staatsschuld. Uit het feit dat hun aandeel 
sterk is toegenomen, mag worden geconcludeerd dat de in Nederlandse 
guldens luidende staatsobligaties als een solide belegging worden 
beschouwd. Maar handhaving van dat vertrouwen - en daarmee van de 
buitenlandse participatie - is niet vanzelfsprekend. Het eventuele 
wegvallen van de buitenlandse belangstelling zou overigens niet alleen 
voor de financiering nadelige consequenties hebben. Gezien het grote 
buitenlandse bezit aan staatsleningen zou tevens de opwaartse druk op 
de rente en de neerwaartse druk op de gulden aanzienlijk kunnen zijn. 

In de derde plaats wordt de financiering beïnvloed door de macro- 
economische omstandigheden, waaronder zij moet plaatsvinden. Hierbij 
zijn in steeds sterkere mate voor een open economie als de Nederlandse 
mondiale ontwiltltelingen van belang. De ervaringen met de beginjaren 
tachtig hebben dat bewezen. Deze externe factoren moeten door de 
Staat op korte termijn als een gegeven worden aanvaard. In de achterlig- 
gende jaren zijn de externe omstandigheden, met name de rentedaling, 
gunstig geweest voor het dekken van de financieringsbehoefte. Er is 
geen garantie dat dit oolt in de komende jaren het geval zal zijn. De Staat 
kan zijn kwetsbaarheid voor de mondiale ontwikkelingen slechts op lange 
termijn aanpassen door vermindering van de staatsschuld. 

Behoud van het vertrouwen van binnen- en buitenlandse beleggers in 
de groei en concurrentiepositie van de Nederlandse economie, het 
verloop van de betalingsbalans en de kracht van de gulden zijn essen- 
tieel. Voor handhaving van de status van eerste klas debiteur zijn 
gezonde overheidsfinancien onontbeerlijk. Hiervoor zijn een verder- 
gaande, substantiële reductie van het financieringstekort en een daling 
van de schuldquote noodzakelijk. 

Toeltoms fige ontwikltelingen 

De toekomstige ontwikkeling van de staatsschuld, de rentelasten en de 
financieringsbehoefte zijn in sterke mate afhankelijk van het verloop van 
het financieringstekort. Ter illustratie van deze relatie is een zestal 
beleidsvarianten uitgewerkt, waarin de hoogte van het financieringstekort 
en de nominale groei van het nationaal inkomen variëren1. In tabel 3.1 1.5 
en grafiek 3.1 1.4 zijn de resultaten van deze beleidsvarianten weerge- 
geven. 

In variant A is verondersteld dat het financieringstekort (inclusief debudgetteringen) gelijk 
blijft aan het geraamde niveau voor 1990, te weten 5,0% NI. In variant B daalt het tekort vier 
achtereenvolgende jaren met 0,5%-punt per jaar tot  3,0% NI in 1994, om daarna op dat 
niveau te blijven. In variant C daalt het tekort vier achtereenvolgende jaren met 0,759'0-punt 
tot 2,0% NI in 1994, om daarna gelijk te blijven. De beleidsvarianten zijn doorgerekend voor 
twee (technische) veronderstellingen ten aanzien van de ontwiltlteling van het nationaal 
inltomen. Bij de varianten A l ,  B1 en C1 is verondersteld dat het nationaal inkomen jaarlijlts 
groeit met 4% bij  een inflatie van 1,75% en een nominale rentevoet van 7%. Bij de varianten 
A2, B2 en C2 is uitgegaan van een groei van het nationaal inltomen van 2,25%, waarbij 
inflatie afwezig is en de nominale rentevoet geleidelijk daalt en vanaf 1992 5,25% bedraagt. 
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Babel 3.1 1.5 Staatsschuld, rentelasten en financieringsbehoefte 
Variant A1 /A2: financieringstekort in 1990 op 5 procent. Geen verdere reductie. 
Variant B1 /B2: financieringstekort in 1990 op 5 procent. Daarna daling met 'h procent-punt per jaar tot 3 procent in 1994. 
Variant C1 /C2: financieringstekort in 1990 op 5 procent. Daarna daling met 3/4 procent-punt per jaar tot  2 procent in 1994. 

inflatie 13/4% 

variant 

Staatsschuld 
A l  : FT 5% vanaf 1990 
B1 : FT 3% vanaf 1994 
C1 : FT 2% vanaf 1994 

A l  : FT 5% vanaf 1990 
B1 : FT 3% vanaf 1994 
C1 : FT 2% vanaf 1994 

Rentelasten 
A l  : FT 5% vanaf 1990 
B1 : FT 3% vanaf 1994 
C1 : FT 2% vanaf 1994 

A l  : FT 5% vanaf 1990 
B1 : FT 3% vanaf 1994 
C1 : FT 2% vanaf 1994 

(in miljarden guldens) 
296 31 7 433 576 751 967 
296 31 7 397 47 7 577 699 
296 31 7 379 428 489 564 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
70 7 l 7 9 86 91 95 
7 O 7 1 72 7 1 7 O 6 9 
7 0 7 1 6 9 64 5 9 56 

(in miljarden guldens) 
22 23 29 3 8 
22 23 27 3 2 
22 23 2 6 29 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
5,1 5 2  5,3 5,7 
5,1 5 2  5 .O 4,8 
5,l 5 2  4 3  4,4 

Financieringsbehoefte 
A l  : FT 5 vanaf 1990 
B1 : FT 3 vanaf 1 994 
C1 : FT 2 vanaf 1994 

A l  : FT 5 vanaf 1990 
B1 : FT 3 vanaf 1 994 
C1 : FT 2 vanaf 1994 

(in miljarden guldens) 
42 4 1 60 72 
42 4 1 49 5 8 
42 41 44 5 1 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
9,s 9,1 1 1 ,O 10,8 
9,9 9 2  9 ,O 8,6 
9,9 9 2  8 ,O 7 3  

inflatie vrij 

variant 

Staatsschuld 
A2: FT 5% vanaf 1990 
B2: FT 3% vanaf 1994 
C2: FT 2% vanaf 1994 

A2: FT 5'30 vanaf 1990 
B2: FT 3% vanaf 1994 
C2: FT 2% vanaf 1994 

(in miljarden guldens) 
296 31 7 427 55 1 69 1 848 
296 31 7 393 463 542 63 1 
296 31 7 375 41 9 468 522 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
7 O 7 1 85 9 7 1 08 1 18 
7 O 7 1 7 8 82 85 8 8 
70 7 1 75 74 73 7 3 

Rentelasten (in miljarden guldens) 
A2: FT 5% vanaf 1990 22 23 26 29 35 43 
B2: FT 3% vanaf 1994 22 23 24 25 28 32 
C2: FT 2% vanaf 1994 22 23 24 23 24 27 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
A2: FT 5% vanaf 1990 5,1 5 2  5,1 5,1 5,4 6,O 
82: FT 3% vanaf 1994 5,1 5 2  4 3  4,3 4,3 4.5 
C2: FT 2% vanaf 1994 5,1 5 2  4,7 4,o 3,8 3,7 

Financieringsbehoefte 
A2: FT 5% vanaf 1990 
82: FT 3% vanaf 1994 
C2: FT 2% vanaf 1994 

A2: FT 5% vanaf 1990 
82: FT 3% vanaf 1994 
C2: FT 2% vanaf 1 994 

(in miljarden guldens) 
42 4 1 58 6 7 8 6 1 03 
42 41 48 5 5 63 75 
42 41 43 49 5 1 6 2 

(in procenten van het nationaal inkomen) 
9,9 9 2  11.6 11,9 13,4 14,3 
9,s 9 2  9,6 9.7 9 ,g 10,5 
9 3  9 2  8,6 8,7 8,1 8,6 
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Grafiek 3.11 1.4. Enkele beleidsvarianten voor de ontwiltlteling van de staatsschuld, de 
rentelasten en de financieringsbehoefte van het ijl<; in procenten van het nationaal 
inkomen, 1970-201 0 

1,75 % inflatie inf lat ie-vr i j  
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Zonder tsRcorptredu~tii8  sterk^ Wanneer het financieringstekort vanaf 1990 niet verder wordt terugge- 
stijging s%aatss~CUuQd bracht zal uitgaande van een inflatie van 1,75% per jaar (variant A l )  de 

toename van de staatsschuld, van de rentelasten en van de financierings- 
behoefte worden gecontinueerd, zowel gemeten in guldens als in 
percentages van het nationaal inkomen. Zo zal de staatsschuld tussen 
1989 en 2000 bijna verdubbelen: van 296 miljard naar 576 miljard. Dat 
komt overeen met een stijging van de staatsschuld in procenten van het 
nationaal inkomen van 70% naar 86%. De rentelasten zullen toenemen 
van 22 miljard in 1989 tot 38  miljard in het jaar 2000, overeenkomend 
met bijna 6 O/O van het nationaal inkomen. De financieringsbehoefte zal de 
komende jaren incidenteel en vanaf het jaar 2000 structureel boven het 
huidige niveau liggen. In absolute termen zal de Staat rond de eeuwwis- 
seling als het financieringstekort niet verder wordt teruggedrongen 72 
miljard moeten lenen op de kapitaalmarkt, bijna een verdubbeling ten 
opzichte van het huidige niveau, en overeenkomend met 6 miljard per 
maand. 

Wordt bij een nominale groei van het nationaal inkomen met 4% per jaar 
het financieringstekort vanaf 1991 in vier jaar teruggebracht met 0,5% 
per jaar tot 3,O0/0 van het nationaal inkomen in 1994 (variant B 1 ), dan zal 
de staatsschuldquote verder stijgen tot ruim 73% in 1 993. In l 994 wordt 
een geringe daling ingezet die ertoe leidt dat de staatsschuldquote in 
2000 circa 7 1 O/O zal bedragen. Ook de rentelastenquote laat een lichte 
daling zien tot iets onder de 5% in 2000. De financieringsbehoefte 
handhaaft zich op een niveau tussen de 8 en 9% van het nationaal 
inkomen. 

Indien het financieringstekort in de periode 1990-1 994 wordt terugge- 
drongen met 0,75% per jaar tot 2,0°/0 van het nationaal inkomen in 1994 
(variant C l ) ,  neemt de staatsschuldquote eerst nog toe om in 1992 zijn 
top te bereiken. Daarna treedt een substantiële daling van de staats- 
schuld, de rentelasten en de financieringsbehoefte in procenten van het 
nationaal inkomen op. 

Inflatie vrije scenario's 

Zou de nominale groei van het nationaal inkomen slechts 2,25% 
bedragen en inflatie ontbreken, dan is een verdere stijging van de staats- 
schuldquote niet te vermijden onder de hier geschetste veronderstel- 
lingen met betrekking tot de tekortreductie. Hooguit is een stabilisering 
van de staatsschuldquote in het jaar 2005 op het - ten opzichte van de 
huidige situatie - hogere niveau van circa 73% bereikbaar, nadat de 
staatsschuldquote overigens eerst nog is opgelopen tot 75% in 1993. 
Daarvoor is dan wel een tekortreduktie van 0,75% per jaar (variant C3) 
noodzakelijk. In dat geval zullen wel de rentelasten als percentage van 
het nationaal inkomen kunnen dalen. De financieringsbehoefte blijft 
evenwel hoog. Wordt het financieringstekort minder dan 0,75% per jaar 
teruggedrongen (varianten A2 en B2), dan zal in dit inflatievrije scenario 
de staatsschuldquote fors blijven toenemen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat bij een tekortreductie van 0,5% 
per jaar in de periode 1991-1 994 de staatsschuldquote zich onder de 
geschetste veronderstellingen in het gunstigste geval zal handhaven op 
een te hoog niveau. Daarvoor is een nominale groei van het nationaal 
inkomen met 4% noodzakelijk. Bij een lagere nominale groei zal hij verder 
oplopen. Met het oog op de wenselijke daling van de staatsschuldquote 
zou een tekortreductie tot 3% NI in 1994 niet het eindpunt kunnen zijn. 

Alleen bij een tekortreductie van 0,75% per jaar in de periode 
1990-1 994, wordt in 1994 een financieringstekort (2% NI) bereikt, 
waarbij de staatsschuldquote - na 1992 - zal kunnen dalen. Dit vereist 
wel een nominale groei van het nationaal inkomen met tenminste 4%. 
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&!Butz&iis tot en met de 
Voorjaarsnota 1 

In de Voorjaarsnota 1989') is verslag gedaan over de uitvoering van de 
rijksbegroting 1989 ten opzichte van de ontwerpbegroting 1989, zoals 
die is opgenomen in de Miljoenennota 1989. Per saldo bleef het finan- 
cieringstekort in de Voorjaarsnota 1989 gelijk aan het geraamde tekort in 
de Miljoenennota 1989, te weten, inclusief debudgetteringen, 6,0°/o NI. In 
die raming was vervat een forse tegenvaller in de begrotingsuitvoering 
bij de uitgaven van per saldo 4,4 miljard. Tegenover die tegenvaller stond 
een meevaller aan de ontvangstenkant bij de niet-belastingontvangsten 
van 3,3 miljard en een meevaller bij het saldo van belastingontvangsten 
en aardgasbaten van 0,7 miljard. Per saldo is het financieringstekort van 
het Rijk bij de Voorjaarsnota 1989 derhalve opwaarts bijgesteld met 0,4 
miljard, maar bleef het als gevolg van een opwaartse bijstelling van het 
nationale inkomen gehandhaafd op 6,0°/o NI. 

utaties na der Voorjaarsnota De nadere inzichten in de uitvoering van de begroting 1989 sinds de 
Voorjaarsnota leiden tot een neerwaartse bijstelling van de financierings- 
tekortraming met 1 ,2 miljard. Dit is het resultaat van hogere uitgaven, 
hogere ontvangsten en een verwachte meevaller op de zogenaamde 
derdenrekening. De verwachte meevaller bij de ontvangsten is met name 
het gevolg van hogere belastingontvangsten (exclusief de vennoot- 
schapsbelasting uit aardgas) van 1,2 miljard, waar een tegenvaller bij de 
aardgasopbrengsten van 0,2 miljard tegenover staat. Bij de uitgaven en 
de niet-belastingontvangsten (exclusief aardgasopbrengsten) is per saldo 
sprake van een tegenvaller van bijna 0,3 miljard: ruim 0,5 miljard hogere 
uitgaven en ruim 0,2 miljard hogere niet-belastingontvangsten. Op de 
derdenrekening zal zich naar verwachting een budgettaire meevaller 
voordoen van 0,5 miljard. Het financieringstekort 1989 wordt, met 
inbegrip van deze mutaties, thans geraamd op 5,7% NI (inclusief debud- 
getteringen). Dit is 0,3%-punt lager dan de stand bij de Voorjaarsnota 
1989. Hiermee wordt het tijdpad van het financieringstekort op basis van 
het regeerakkoord in 1989 ruim gehaald. 

Op de belangrijkste mutaties sedert de Voorjaarsnota bij de uitgaven 
en de ontvangsten wordt in paragraaf 4.3 nader ingegaan. In bijlage 5 
worden alle mutaties, voorzover groter dan 5 miljoen, van een toelichting 
voorzien en in bijlage 6 worden zij nader geanalyseerd conform de 
indeling van de verticale toelichting. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het financieringstekort van het Rijk 
(exclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen) in totaal 0,8 
miljard (1,2 miljard minus 0,4 miljard) lager uitkomt dan de raming in de 
Miljoenennota 1989. De uitgavenraming 1989 is ten opzichte van de 
Miljoenennota 1989 opwaarts bijgesteld met in totaal 4,9 miljard; de 
niet-belastingontvangsten exclusief aardgas vallen daarentegen in totaal 
met 3,5 miljard mee. De belastingontvangsten (inclusief de vennoot- 
schapsbelasting uit aardgas) vallen met 2,7 miljard mee, terwijl de 
aardgasopbrengsten (niet-belastingontvangsten deel) met l ,O miljard 

' Tweede ICarnerr vergaderjaar 1988-1989r tegenvallen. Het tekortverbeterende effect van de derdenrekening is 
21 170, nr. 1 t/m 4. 

opwaarts bijgesteld met 0,5 miljard (en bedraagt thans 1,2 miljard). 
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Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1 989, 
21 021, nr. 1 t/m 7. 

Ook op het begrotingshoofdstuk Kabinet 
voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken is sprake van een niet-relevante 
financieringstekort-neutrale mutatie van 4,5 
miljoen, die verder ook buiten beschouwing 
wordt gelaten. 

In tabel 4.2.1 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 
totaalbeeld van de rijksbegroting voor 1989. Zowel bij de uitgaven als bij 
de ontvangsten wordt het beeld na de Voorjaarsnota 1989 beïnvloed 
door een verhoging van zowel de uitgavenraming als de ontvangsten- 
raming van de portefeuille staatsschuld van 1040 miljoen naar 2080 
miljoen, die via het eerste suppletore begrotings~etsvoorste1~) aan de 
Staten-Generaal is gemeld. De uitgaven en ontvangsten betreffen de 
aan- en verkoop van ter beurze genoteerde staatsschuld ten behoeve van 
de voor- en nazorg bij emissie van staatsleningen. Zij worden als 
niet-relevant aangemerkt. In het verdere betoog wordt deze 
niet-relevante financieringstekort-neutrale mutatie buiten beschouwing 
gelaten3). 

Tabel 4.2.1. Raming van het financieringstekort van het W i j k  in 1989 in verschillende budgettaire nota's (in miljoenen guldens resp. 
in % NI) 

l Deze stand wijkt op een aantal 
onderdelen af van de Voorlopige 
Rekening 1988. In de eerste plaats is 
gewerkt met het meest recente (iets 
hogere) nationale inkomen 1988. Ten 
tweede hebben er kleine verschuivingen 
plaatsgevonden tussen de uitgaven, 
ontvangsten en overige mutaties, 
alsmede tussen de niet-relevante 
vervroegde aflossingen en de relevante 
reguliere aflossingen op 
woningwetleningen. Het 
financieringstekort inclusief vervroegde 
aflossingen op woningwetleningen is niet 
gewijzigd. 

Exclusief aflossingen staatsschuld; 
gecorrigeerd voor bijdragen van 
begrotingshoofdstukken aan 
begrotingsfondsen. 

De mutaties zijn exclusief de 
niet-relevante financieringstekort-neutrale 
mutatie ad 1040 miljoen als gevolg van een 
verhoging van zowel de uitgavenraming als 
de ontvangstenraming van de portefeuille 
staatsschuld. 

Deze stand is inclusief de bij voetnoot drie 
beschreven mutatie. Wat betreft de reden 
zij verwezen naar het begin van paragraaf 
4.2. 

Exclusief ontvangsten uit aanmuntingen. 

Dit is het saldo van voor het 
genormeerde financieringstekort 
niet-relevante vervroegde aflossingen op 
woningwetleningen (1 988: 21 71 miljoen 
en 1989: O miljoen) en de gederfde 
reguliere aflossingen uit hoofde van de 
vervroegde aflossingen in voorgaande 
jaren ad 160 miljoen in 1988 en 185 
miljoen in 1989. De correctie voor v.a.w. 
1989 betreft alleen nog maar de 
gederfde reguliere aflossingen als gevolg 
van vervroegde aflossingen in eerdere 
jaren. 

Relevante rijksuitgaven inclusief 
debudgetteringen. De bijzondere factoren 
worden in bijlage 16.6 toegelicht. 
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Uit tabel 4.2.1 blijkt dat het genormeerde financieringstekort van het 
Rijk, na eerst 401 miljoen opwaarts te zijn bijgesteld en thans met 1220 
miljoen te zijn verlaagd, thans wordt geraamd op 21 991 miljoen, 
hetgeen overeenkomt met 5,2% NI. Inclusief debudgetteringen bedraagt 
het tekort volgens de huidige ramingen 5,7% NI. 

@ijDd~~~ii~g~?jar~-iqi!~o$e i - ~ a l j i  1::,0,v. Verder blijltt dat ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 de (gecorri- 
de F ! ~ ~ r j a ~ r s u ^ u o t ~  1989 geerde) rijkuitgaven quote met O,2%-punt NI daalt. De relevante rijksuit- 

gaven stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota met 0,5 miljard 
(ruim 0,1°/~-punt NI). Het nationale inkomen voor l 9 8 9  wordt door het 
Centraal Planbureau thans hoger geraamd. Het hieruit voortvloeiende 
noemer-effect op de (gecorrigeerde) rijksuitgavenquote bedraagt bijna 
-0,4%-punt NI. Beide factoren te zamen leiden tot een daling van de 
(gecorrigeerde) rijltsuitgavenquote ten opzichte van de Voorjaarsnota 
1989 met 0,2%-punt NI. Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota 
1989 stijgt de (gecorrigeerde) rijltsuitgavenquote met 0, l %-punt NI. 
Deze mutatie is het saldo van fors naar boven bijgestelde uitgaven 
(l ,l%-punt NI) en een opwaartse bijstelling van het nationale inkomen 
(effect op de rijksuitgavenquote l ,O%-punt NI). 

In vergelijking met de realisatie 1988 zal in 1989 de (gecorrigeerde) 
rijksuitgavenquote met 1,4%-punt NI dalen. 

Caten,oriserPtiag wan de 
men~tatiies in 1989 

In tabel 4.2.2 worden de mutaties in de begrotingsuitvoering 1989 
gegroepeerd naar macro-economische effecten en de zogenoemde 
((normale)) begrotingsuitvoering (rijksbegroting inclusief begrotings- 
fondsen en exclusief debudgetteringen). Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen mutaties die reeds waren opgenomen en toegelicht in de 
Voorjaarsnota 1989 en mutaties die sedertdien zijn opgetreden. 

Tabel 4.2.2. De mutaties in het budgettaire beeld 1989 ten opzichte van de iljoenennota 1989 ( f  = tekortverbeterend, d.w.z. 
lagere uitgaven resp. hogere ontvangsten; exclusief de niet-relevante financieringstekort-neutrale mutatie u.h.v. de portefeuille staatsschuld). 

1 2 3 

Voorjaarsnota mutaties Nadere mutaties Totaal mutaties t.o.v. 
Miljoenennota 1989 

macro-ontwil<l<eling 
uitgaven 
- werkloosheid 
- rente 
- loon- en prijsbijstelling 
- overig 
ontvangsten 
- belastingen (excl. aardgas) 
- aardgas 
- overig 

normale begrotingsuitvoering 
uitgaven 
niet-belastingontvangsten 
belastingontvangsten 

derdenrekening 

Totaal 
uitgaven 
ontvangsten 
derdenrekening 

De hogere uitgaven ad 530  miljoen, De hogere ontvangsten ad 1250 miljoen niet-belastingontvangsten exclusief aardgas 
bestaande uit 56 miljoen hogere uitgaven zijn het gevolg van 1200 miljoen hogere een meevaller zien van 250 miljoen. Deze 
als gevolg van macro-ontwikkelingen en 474 belastingontvangsten exclusief aardgas en laatste twee ontwikkelingen resulteren per 
miljoen hogere uitgaven uit hoofde van de van 100 miljoen hogere opbrengsten Vpb saldo in 50 miljoen lagere niet-belastingont- 
normale begrotingsuitvoering, zijn inclusief uit aardgas. Daarnaast komt het niet-belas- vangsten (inclusief desalderingen). Dit 
desalderingen. Dit bedrag spoort met het tingontvangstendeel aardgas 300 miljoen bedrag komt overeen met het totaal in 
totaal in kolom 1 van tabel 4.3.1. lager uit dan geraam" ~n laten de Itolom 2 van tabel 4.3.1. 
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Het budgettaire beeld 1989 heeft, zo blijkt uit tabel 4.2.2, sinds de 
Voorjaarsnota 1989 een tekortverbeterende bijstelling ondergaan uit 
hoofde van macro-economische factoren met 1007 miljoen. Met name 
de hogere belastingontvangsten als gevolg van de gunstige macro- 
economische ontwikkeling ( l  263 miljoen; exclusief de vennootschapsbe- 
lasting uit aardgas en exclusief fiscale maatregelen) dragen hiertoe bij. 
Daar tegenover staat een negatieve bijstelling van de aardgasop- 
brengsten met 200 miljoen en een tegenvaller bij de afdracht aan de EG 
van 126 miljoen. 

Uit hoofde van de zogenoemde {(normale)) begrotingsuitvoering is 
thans bij de uitgaven en de niet-belastingontvangsten, zo blijkt uit de 
tabel, ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 sprake van een budget- 
taire verslechtering van 287 miljoen. Aan de uitgavenkant doet zich een 
tegenvaller voor van 474 miljoen, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd 
door een meevaller aan de ontvangstenkant ter grootte van 250 miljoen. 
Daarnaast doet zich bij de belastingontvangsten als gevolg van enkele 
wijzigingen in het veronderstelde fiscale regime eveneens een tegen- 
valler voor ten bedrage van 63 miljoen. Op de mutaties in kolom 2 van 
tabel 4.2.2 wordt in paragraaf 4.3 nader ingegaan. 

Daarnaast is - zo is weergegeven in regel 3 van tabel 4.2.2 - sprake 
van een meevaller via rekeningen buiten begrotingsverband (derdenre- 
kening). Zowel in de Miljoenennota 1989 als in de Voorjaarsnota 1989 
werd reeds een tekortverbeterende mutatie in de derdenrekening 
genoemd voor een bedrag van 700 miljoen als gevolg van de privati- 
sering van de PTT. Daarboven wordt nu een verdere verbetering geraamd 
als gevolg van de terugbetaling door de EG inzake de afzetverliezen van 
het boterafzetprogramma van de EG. In het verleden is de voorfinan- 
ciering van deze boterverkopen via de derdenrekening ten laste van het 
financieringstekort gebracht en nu wordt de terugbetaling via de derden- 
rekening ten gunste van het tekort gebracht. De tekortverbeterende 
mutatie die nu via de derdenrekening ontstaat, kan thans voor 1989 
worden geraamd op circa 500 miljoen. 

Uitgaven en niet-belastingontvangsten 

De uitvoering van de begroting 1989 levert ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 1989 per saldo (uitgaven en niet-belasting ontvangsten 
tezamen) een tekortverslechterend beeld op van 580 miljoen. Voor wat 
betreft de uitgaven is er sprake van een opwaartse bijstelling met 492 
miljoen (exclusief desalderingen). Bij de niet-belastingontvangsten is er 
sprake van een neerwaartse bijstelling met 88 miljoen (exclusief desalde- 
ringen). Hieronder is begrepen een tegenvaller van 300 miljoen bij het 
niet-belastingontvangsten-gedeelte van de aardgasopbrengsten. 

In bijlage 5 zijn alle mutaties ten opzichte van de stand Voorjaarsnota 
1989 meerjarig per hoofdstuk/fonds gepresenteerd. Die mutaties 
betreffen zowel de uitvoering van de begroting 1989 met eventuele 
doorwerking naar latere jaren, als de voorbereiding van de begroting 
1990, zodat een volledige opbouw van de nieuwe cijfers voor 1989, 
1990 en de meerjarencijfers wordt verkregen. In tabel 4.3.1. wordt 
uitsluitend voor het uitvoeringsjaar 1989 het totaal van de tekortbeïn- 
vloedende mutaties per hoofdstuk/fonds (dit is exclusief desalderingen 
en overboekingen) ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 gepresen- 
teerd. 
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Babel 4.3.11. Overzicht van tekortbeTnv~oedende mutaties '8989 ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 per hoofdstuldfonds 

Uitgaven Niet-belasting- Saldo 
(+  = hogere ontvangsten (+  = teltort- 

uitgaven) ( +  = hogere nbo) verhogend) 

v 
v1 
v1 l 
VIII 
IXA 
IXB 
X 
XI 

XII 
XIII 
XIV 
XV 
XV I 

Buitenlandse Zaken 
Justitie 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en Wetenschappen 
Nationale Schuld 
Financiën 
Defensie 
Volltshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
Verkeer en Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Welzijn, Volltsgezondheid en Cultuur 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Aanvullende Posten 
Fonds Investeringrekening 
Rijkswegenfonds 
Belastingafdrachten aan de EG 
Mobiliteitsfonds 

Subtotaal 
Desalderingen 

Totaal 

De belangrijkste mutaties per hoofdstuk 

Meotai0i~s. grotei dan  561 nioi!jmm In tabel 4.3.2 zijn voor het jaar 1989 de belangrijlcste mutaties (groter 
dan 50 miljoen) ten opzichte van de stand Voorjaarsnota 1989 per 
hoofdstuk/fonds gegroepeerd. 

Tabel 4.3.2. Mutaties groter dan 50 miljoen, ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 

Uitgaven 

Onderwijs en Wetenschappen 

- correctie invulling taaltstelling op nbo 
- invulling taakstelling 

i'dationale schuld 

- rente schatkistpapier - 63,O 

Financiën 

- rente bi j  teruggaaf belastingen 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

- AKW, premie inkomsten 
- AKW, volumebijstelling 
- effect herbeoordeling in AAWIWAO 
- IOAW-effect mislultlten verdiscontering 
- effecten verdiscontering RWW, IOAZ, IOAW 
- arbeidsvoorzieningsprogramma's 
- RWW, volumebijstelling 

Welzijn, Voll<sgezondheid en Cultuur 

- afltoop molultse Iterken 
- compensatie afltoop molultse kerken 

Aanvullende posten 

- ruimte ten behoeve van Gemeentefonds/Provinciefonds algemene - 65,l 
salarismaatregelen 1989 
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Gemeentefonds 

Zaken soa 
5egenheód 

- uitvoeringsbepalingen bestuursakkoord + 67.5 

Fonds lnvesteringsrekening 

- technische correcties + 175,O 

Belastingafdrachten aan de EG 

- invoerrechten 
- BTW-afdracht 

N iet-belastingontvangsten 

Verkeer en Waterstaat 

- dividend en aflossing PTT 

Economische Zaken 

- gasbaten 
- casino's 

Aanvullende posten 

- verkoop aandelen Stoomvaartmaatschappij Zeeland (SMZ) + 78,4 

Fonds Investeringsrekening 

- technische correctie + 175,O 

Toelichting op de uitgavenmutaties groter dan 50 miljoen 

De ombuigingstaakstelling bij het hoofdstuk van Onderwijs en Weten- 
schappen is onder meer ingevuld door het niet volledig uitdelen van de 
prijsbijstelling (80,4 miljoen in 1989). Omdat bij de Voorjaarsnota dit 
hoofdstuk reeds taakstellend is verlaagd, zijn, voor het gedeelte van de 
ombuigingstaakstelling dat met maatregelen is ingevuld, correctieregels 
opgenomen (1 24,l miljoen). 

De mutaties in de post rente schatkistpapier op het hoofdstuk Nationale 
Schuld worden voornamelijk veroorzaakt door de opbouw van de 
openmarktportefeuille door De Nederlandsche Bank N.V. en de invoering 
van het saldoloos betalingsverkeer met de Postbank. Hierdoor wordt er 
minder schatkistpapier herplaatst. 

Bij de rentebetalingen door de belastingdienst op het hoofdstuk 
Financiën doet zich een tegenvaller voor van 76 miljoen in 1989. Deze 
tegenvaller hangt vooral samen met de tegenvaller bij de WIR-ramingen. 
Bij de voorlopige aanslagregeling Vennootschapsbelasting kon met dit 
effect geen rekening worden gehouden met als resultaat dat over een 
hoger dan verwacht bedrag aan belastingteruggaven invorderingsrente 
verschuldigd is. 

Op het hoofdstuk van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen zich zes 
majeure mutaties voor. 
De raming van de AKW-uitgaven is enerzijds met 100 miljoen opwaarts 
bijgesteld in verband met tegenvallende premie-inkomsten en anderzijds 
met 53 miljoen neerwaarts bijgesteld voor een minder dan geraamde 
volume ontwikkeling. De stelselwijziging sociale zekerheid had mede tot 
doel om de arbeidsongeschikten voor de mate waarin zij werkloos 
zouden zijn, een (aanvullende) werkloosheids- in plaats van arbeidsonge- 
schiktheidsuitkering te verschaffen. Het effekt van de maatregelen om 
deze werkloosheidscomponent uit de WAOIAAW te elimineren 
(afschaffen ctverdiscontering») blijkt teleurstellend te zijn en heeft geen 
merkbare bijdrage geleverd aan de bedoelde beheersing van deze 
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uitgaven. Derhalve laten de werkloosheidsregelingen (WW, RWW, IOAW 
en IOAZ) meevallers zien en is er sprake van grotere tegenvallers in de 
WAO/AWW. De mutatie van + 58,9 miljoen heeft ook betrekking op het 
mislukken van de verdiscontering. Per saldo is er sprake van een tegenvalle 
Gelet op de opgetreden vertraging in de uitvoering van enkele arbeids- 
voorzieningsprogramma's behoeven in 1989 voor 75,O miljoen minder 
kasuitgaven verricht te worden. 

De raming van de rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) 
dient met 121,4 miljoen opwaarts bijgesteld te worden voor de 
doorwerking van de volume-ontwikkeling welke in 1989 opgetreden is. 

%!e!zLQs~, ~ o r i ~ c s g e z ~ ~ d h ~ i d  en De mutaties op het hoofdstuk Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
C:u5Enoeor hangen samen met de overdracht van RijI<skerkgebouwen aan de 

Molukse gemeenschap. In l 9 8 8  heeft de Staat een aanvang gemaakt 
met het versneld in eigendom overdragen van de bij de Molukse kerken 
in gebruik zijnde Rijkskerkgebouwen aan de Molukse Gemeenschap. 

In 1989 is de gehele overdracht voltooid. De kerkgebouwen zijn door 
de Staat om niet overgedragen met een afkoopsom voor beheers- en 
onderhoudskosten. De dekking van de afkoopsom van 56,2 miljoen in 
1989 zal worden geleverd door middel van een kasinspanningsver- 
plichting. 

Uit de ruimte arbeidsvoorwaarden 1989 is het aandeel van het 
Gemeente- en Provinciefonds (65,l miljoen structureel) voor wat betreft 
de algemene salarisverhoging van 0,7O/0 afgeboekt van de aanvullende 
posten en door genoemde fondsen als onderdeel van de nominale 
bijstelling ingeboekt. 

- Uit hoofde van de uitvoeringsbepalingen van het Bestuursakl<oord tussen 
het Rijk en de VNG wordt op basis van de gegevens uit de Voorlopige 
Rekening 1987 en de Voorjaarsnota 1989 een reeks aan het Gemeente- 
fonds toegevoegd die afloopt van 67,5 miljoen in 1989 tot 52,9 miljoen 
in 1993. 

F ~ n d s  Ilcuvest~rio'cgsreO~~ming De technische correctie op het Fonds lnvesteringsrekening betreft een 
gelijktijdige verhoging van zowel de uitgaven als de ontvangsten die 
samenhangt met de bijstelling van de WIR-raming die bij Voorjaarsnota 
is aangebracht. De netto WIR-uitgaven worden hierdoor niet beïnvloed. 

D@Bac;tiii~g;i31fdra~hii:@n aan de  EG Ten aanzien van de belastingafdrachten aan de EGzijn als gevolg van 
gewijzigde inzichten in de macro-economische ontwikkelingen de 
ramingen voor de invoerrechten en de BTW-afdrachten in opwaartse zin 
bijgesteld. 

Toelichting op de mutaties van de niet-belastingontvangsten groter dan 
50 miljoen 

Bij de ontvangsten NV PTT op het hoofdstuk Verkeer en Waterstaat, 
ontstaat een tegenvaller ten laste van de generale problematiek omdat 
de verstrekte leningen aan de NV in totaal 6,5 miljard blijken te bedragen 
in plaats van de eerder geraamde 8,5 miljard. Hierdoor treedt er een 
mindering van de rente op tegenover een vermeerdering van dividend- 
ontvangsten. De som van rente, vennootschapsbelasting en dividend is 
budgettair neutraal. 

De ramingsbijstelling van de, op het hoofdstuk Economische Zaken 
verantwoorde, aardgasbaten worden mede (voor circa l 0 0  miljoen) 
verklaard door gewijzigde inzichten met betrekking tot de veronderstelde 
ruwe olieprijsontwikkeling en de koers van de dollar. 
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Voorts blijkt uit de kasrealisaties van de Mijnwetartikelen in het eerste 
halfjaar van 1989 dat de raming van deze artikelen voor 1989 met 200 
miljoen en structureel met l 0 0  miljoen neerwaarts moet worden bijge- 
steld. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de zeer lage olieprijzen in 
1988, anderzijds door de ontwikkeling van de opsporings-kosten van de 
oliemaatschappijen. Deze opsporingskosten blijken beduidend hoger dan 
tot dusver was geraamd. 

Bij de ontvangsten casino's treedt er in 1989 een meevaller op. Deze 
is het gevolg van een hogere omzet van de casino's. 

De verkoop van de staatsaandelen van de Stoomvaartmaatschappij 
Zeeland aan de Stena Line A.B. uit Zweden levert eenmalig 78'4 miljoen 
in 1989 op. De ontvangsten worden verantwoord op de Aanvullende Post 
Verkoop Staatsdeelnemingen . 

De technische correctie op de desinvesteringen op het Fonds lnveste- 
ringsrekening is toegelicht bij de uitgaven. 

Voortgangscontrole ombuigingen 

Bij de arbeidsvoorwaarden collectieve sector zijn er ten opzichte van de 
Voorjaarsnota 1989 geen verdere besparingsverliezen voor 1989 te 
melden. 

Op het terrein van de sociale zekerheid doen zich ten opzichte van de 
stand Voorjaarsnota 1989 diverse besparingsverliezen voor. Het jonge- 
rendossier heeft, in verband met de demissionaire status van het kabinet, 
wederom vertraging opgelopen. Het reeds bij Voorjaarsnota ingeboekte 
besparingsverlies voor 1989 neemt daardoor met 39 miljoen toe zodat 
het totale besparingsverlies 1989 op 189 miljoen komt. Voorts heeft 
medio 1989 een ramingsbijstelling plaatsgevonden van de effecten 
afschaffing verdiscontering AAW/WAO. Dit heeft tot tegenvallers geleid 
bij de arbeidsongeschiktheidsfondsen en tot meevallers in de werkloos- 
heidsregelingen (fondsen en Rijksbegroting). Per saldo leidt dit tot een 
tegenvaller van 10 miljoen in 1989. 

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 zijn er geen nieuwe inzichten 
met betrekking tot de voortgang ombuigingen volksgezondheid in 1989. 

Belastingontvangsten 

De economie zal zich in 1989 naar verwachting iets gunstiger ontwik- 
kelen dan nog kon worden aangenomen ten tijde van de Voorjaarsnota, 
hetgeen ook zijn weerslag heeft op de raming van de belastingont- 
vangsten. 

e"hans wordt de opbrengst aan rijksbelastingen voor 1989 op 124'4 
miljard gulden geraamd. In de Voorjaarsnota bedroeg de geraamde 
opbrengst 123,l miljard gulden. Deze ramingsbijstelling ad l '3 miljard 
gulden is voor 0'1 miljard gulden veroorzaakt door een hogere raming 
voor de vennootschapsbelasting uit hoofde van aardgaswinning. De 
totale belastingopbrengst (exclusief de vennootschapsbelasting op de 
aardgassector) is derhalve met l ,2 miljard bijgesteld. 

De belangrijkste reden van deze opwaartse bijstelling is dat thans door 
het CPB de winstontwikkeling van bedrijven veel gunstiger wordt 
ingeschat dan ten tijde van het CEP 1989. Hiermee samenhangend 
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worden voor 1989 de ontvangsten aan inkomstenbelasting 0.2 miljard en 
aan vennootschapsbelasting (niet-gassector) 0.5 miljard hoger 
dan ten tijde van de Voorjaarsnota 1989. 

Voorts wordt ten opzichte van de Voorjaarsnota uitgegaan van hogere 
opbrengsten aan loonbelasting (0,l miljard gulden) en omzetbelasting 
(0,2 miljard gulden) en hebben kleinere ramingsbijstellingen van in totaal 
0.2 miljard gulden plaatsgevonden bij een aantal andere belastingsoorten 
(zie de toelichting op de belangrijkste mutaties per belastingsoort 
hierna). 

Tenslotte zorgen enkele wijzigingen in het veronderstelde fiscale 
regime voor een relatief geringe daling van 63 miloen gulden. 

In onderstaande tabel zijn de opeenvolgende ramingen voor een aantal 
belastingen en belastingcategorieën weergegeven sinds het opstellen 
van de Ontwerpbegroting 1989 in de Miljoenennota 1989. Een overzicht 
van alle belastingsoorten afzonderlijk is opgenomen in bijlage 3. 

Tabel 4.3.3. Raming belastingopbrengsten 1989 op kasbasis 

1989 

Kostprijsverhogende 
belastingen 55 640 55 855 + 345 
waarvan: 
- omzetbelasting 35 600 35 500 + 200 
- accijnzen 9 015 8 950 - 25 
- overige 11 025 11405 + 170 

Belastingen op inkomen, 
winst en vermogen 66 O I O  67 195 + 955 
waarvan: 
- inkomstenbelasting 6 600 6 900 + 200 
- loonbelasting 38 700 38 200 + 100 
- vennootschapsbelasting 16 300 17 400 + 600 

4695 + 55 

Hieronder worden de belangrijkste mutaties per belastingsoort toege- 
licht. 

Naar verwachting zullen de ontvangsten aan omzetbelasting 200 miljoen 
gulden hoger uitkomen ten opzichte van de Voorjaarsnotaraming. Deze 
ramingsbijstelling hangt samen met het verloop van de kasontvangsten 
tot en met juli welke een iets hogere opbrengst op jaarbasis indiceren. 
De nominale groei van de nationale bestedingen wordt thans niet 
belangrijk hoger geraamd. 

De meeste opbrengstramingen van de accijnzen zijn ten opzichte van 
de Voorjaarsnota niet of  nauwelijks gewijzigd. Alleen de opbrengst van 
de accijns van minerale oliën anders dan lichte olie en de alcoholaccijns 
worden thans 30  miljoen gulden, respectievelijk 15 miljoen gulden lager 
geraamd. Deze ramingsbijstellingen zijn ingegeven door het verloop van 
de maandontvangsten in de eerste zeven maanden van 1989. 
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De bijstellingen in de categorie overige kostprijsverhogende belas- 
tingen zijn gelocaliseerd bij de invoerrechten (+ 55 miljoen gulden) en bij 
de belastingen op rechtsverkeer (+  l 15 miljoen gulden). 

De ramingsbijstelling bij de invoerrechten hangt samen met het 
verloop van de maandontvangsten en de door het CPB opwaarts bijge- 
stelde verwachte groei van de goedereninvoerwaarde in 1989. Werd bij 
het CEP 1989 nog uitgegaan van een groei van bijna 12 %, thans 
bedraagt de verwachte groei ruim 14%. 

BeOoostlioagew van rechtswe~"U<~e8~pf~ Ook de belastingen van rechtsverkeer brengen naar verwachting meer 
op in 1989 dan nog ten tijde van de Voorjaarsnota werd verwacht. De 
beursbelasting is met 15 miljoen gulden opwaarts bijgesteld, gelet op 
het gunstige verloop van de kasontvangsten in samenhang met het 
herstel van het beursklimaat. De bijstelling van de kapitaalsbelasting 
bedraagt 95 miljoen gulden ten opzichte van hetgeen ten tijde van de 
Voorjaarsnota werd verwacht, dit als gevolg van het hogere dan 
verwachte kasverloop dit jaar tot en met juli. 

De raming van de motorrijtuigenbelasting exclusief de toeslag Rijkswe- 
genfonds wordt in 1989 opwaarts beïnvloed met 12 miljoen gulden. Dit 
betreft het kaseffect 1989 van de voorgestelde parallelle verhoging van 
de LPG-toeslag in het kader van de invulling van de 350 miljoen gulden 
mobiliteitsbeperkende maatregelen. 

Zoals blijkt uit bijlage 3 wordt de motorrijtuigenbelasting thans iets 
anders gepresenteerd dan voorheen. Naast de zogenaamde hoofdsom en 
de toeslag ten behoeve van het Rijkswegenfonds, wordt nu ook een 
tijdelijke toeslag ten behoeve van het Mobiliteitsfonds onderscheiden. Dit 
fonds wordt gevoed met de opbrengst uit de tijdelijke verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting die in januari van dit jaar van kracht is geworden. 
Het totaal van de belastingopbrengsten verandert door de gewijzigde 
presentatie niet. De met de toeslag gemoeide ontvangsten werden 
voorheen in de raming van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 
begrepen. 

De kasopbrengst aan inkomstenbelasting bedraagt naar verwachting 7,l 
miljard gulden in 1989, dit is 200 miljoen gulden meer dan geraamd 
werd bij de Voorjaarsnota. Deze bijstelling hangt samen met de 
gunstiger ontwikkeling van het overige inkomen in met name 1989. Werd 
bij het CEP 1989 nog een groei van het overige inkomen (exclusief 
energie) verwacht in 1989 van ruim 8%, thans wordt de relevante groei 
voor de inkomstenbelasting op bijna 12% geraamd. 

De loonbelastingraming is licht opwaarts bijgesteld met 100 miljoen 
gulden. Dit is de per saldo resultante van een thans lagere geraamde 
loonontwikkeling en grotere werkgelegenheidsgroei en het verloop van 
de kasontvangsten tot en met juli. 

De naar omvang bezien belangrijkste bijstelling vindt plaats bij de 
vennootschapsbelasting , namelijk met 600 miljoen gulden ten opzichte 
van de Voorjaarsnota. Ongerekend de vennootschapsbelasting in de 
aardgassector bedraagt de bijstelling 500 miljoen gulden. De opbrengst 
aan vennootschapsbelasting wordt neerwaarts beïnvloed doordat in de 
huidige raming is aangenomen dat het wetsvoorstel inzake de wijziging 
van de deelnemingsvrijstelling, welke voorstel het kabinet voornemens is 
verder aan te scherpen, op l januari 1990 zal ingaan in plaats van op l 
juli 1989, zoals nog in de Voorjaarsnota was verondersteld. Een en ander 
betekent een derving van 75 miljoen gulden. 

Ongerekend de gassector en exclusief de wijzigingen in het fiscale 
regime is de vennootschapsbelasting derhalve met 575 miljoen gulden 
opwaarts bijgesteld. 
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De thans opnieuw bijgestelde kasopbrengst van de vennootschapsbe- 
lasting in 1989 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwik- 
keling van de transactie-opbrengsten over de belastingjaren in 1988 en 
1989 welke thans hoger kunnen worden geraamd als gevolg van de door 
het CPB opwaarts bijgestelde winstverwachting voor deze jaren. Werd 
ten tijde van het CEP 1989 nog uitgegaan van een gemiddelde winstont- 
wiltlteling in de NV-BV-sector voor de jaren 1988 en 1989 van gemiddeld 
circa 17%, thans wordt voor die jaren een stijging van gemiddeld circa 
23% geraamd. De forse bijstelling in de geraamde winstontwiltkeling over 
met name 1988 en 1989 betekent een naar verwachting bijna 600 
miljoen hogere opbrengst aan vennootschapsbelasting (exclusief gas) 
dan ten tijde van de Voorjaarsnota kon worden verwacht. 

In tabel 4.4 wordt een overzicht gepresenteerd van de kerngegevens van 
de collectieve sector. 

Tabel 4.4. Overzicht van kerngegevens collectieve sector 987-1 989 (in % N NI) 

Realisatie 

(Nationaal Inkomen) (385 140) (401 650) (41 3 150) 
Financieringssaldo Rijk 
(inclusief debudgetteringen, 
exclusief vervroegde 
aflossinaen 
woningwetleningen v.a.w.) - 7.5 - 6,4 - 6,O 
Financieringssaldo lagere 
overheden (excl. v.a.w.I2 - 1 ,43 - 0,g3 - 0,5 
Idem, inclusief  v.a.^.^ - 3,8 - 1,3 - 0,5 
Saldo sociale fondsen4 + 0,4 + 0,7 + 0,l 

Belastingdruk 
Premiedruk 
Druk niet- 
belastingontvangsten met 
collectieve lasten karakter 

Collectieve uitgaven inclusief 
debudgetteringen (in 
miljarden) 264,8 265,3 260,9 
Collectieve uitgaven inclusief 
debudgetteringen 
gecorrigeerd voor bijzondere 
factoren (in miljarden)6 264,6 265,3 259,9 
Collectieve uitgavenquote7 68'8 66,O 63,2 

l Dit betreft de stand Rekening 1988; zie 
voetnoot 1 bij  tabel 4.2.1. 

Bron voor 1987 en 1988: De Neder- 
landsche Bank. Zowel bi j  de Miljoenennota 
1989 als bi j  de Vermoedelijke uitkomsten 
1989 is de raming van het OPL-tekort 
exclusief het effect van de vervroegde aflos- 
singen woningwetleningen gesteld op de 
trendmatige waarde van 0,5% NI. 

Met ingang van 1989 is het OPL-tekort 
geschoond voor de kredietverlening van de 
banken voor de lagere overheid (BNG en 
NWB) aan instellingen in de private sector. 

Tot dan toe was deze kredietverlening in het 
OPL-tekort opgenomen. Indien 1987 en 
1988 hiervoor worden geschoond, bedraagt 
het tekort (excl. v.a.w.) 1 ,O% respectievelijk 
0,4% NI (zie voor een nadere toelichting 
bijlage 8). 

Bron: Centraal Planbureau (+  = financie- 
ringstekort). 

Zie bijlage 16.6. 
Zie bijlage 16.6. 
Exclusief v.a.w. en inclusief debudgette- 

ringen en de opbrengsten u.h.v. verkoop van 
staatsdeelnemingen. Voor een toelichting 
op de correctie zie bijlage 16,6. 
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Zie voetnoot 4 bij tabel 4.2.1. 

Uit tabel 4.4 blijkt dat het financieringstekort van het Rijk inclusief 
debudgetteringen en exclusief vervroegde aflossingen op woningwetle- 
ningen4) 5,7% bedraagt. Hiermee blijft het financieringstekort in 1989 
onder de tijdpadwaarde van het regeerakkoord (6,0°/o NI). 

Wat het tekort van de lagere overheid (zowel in- als exclusief 
vervroegde aflossingen op woningwetleningen) betreft, wordt zoals 
gebruikelijk uitgegaan van de trendmatige ontwikkeling van dit tekort. 
Deze bedraagt voor 1989 O,5% NI. Voor een nadere toelichting op het 
OPL-tekort wordt verwezen naar bijlage 8. 

Het relevante tekort van de gehele overheid inclusief debudgetteringen 
en exclusief vervroegde aflossingen op woningwetleningen) kan voor 
l 9 8 9  derhalve worden geraamd op (5,7% + 0,5% =)  6,2% NI. 

Voor de sociale fondsen wordt thans voor 1989 een exploitatieover- 
schot geraamd, en wel van 0,7% NI. 

De (gecorrigeerde) collectieve-lastendruk zal in 1989 0,5%-punt NI lager 
uitkomen dan in de Miljoenennota 1989 werd geraamd. De belastingdruk 
neemt ondanks hogere belastingontvangsten licht af als gevolg van een 
hoger nationaal inkomen (noemereffect); uiteraard geldt dat het hogere 
nationale inkomen in belangrijke mate de hogere belastingontvangsten 
verklaart. De daling van de aardgasbaten heeft een neerwaarts effect op 
de collectieve-lastendruk. De premiedruk vertoont eveneens een lichte 
daling ten opzichte van de raming in de Miljoenennota 1989. 

Het aandeel van de collectieve uitgaven in het nationale inkomen, 
gecorrigeerd voor enkele bijzondere factoren, valt in 1989 1,3%-punt NI 
lager uit dan de stand in de Miljoenennota 1989. Bedacht moet 
overigens worden dat in de collectieve-uitgavenquote - in tegenstelling 
tot bij de rijksuitgavenquote -, conform de bestaande CPB-methodiek, de 
verkoop van staatsdeelnemingen als ((negatieve uitgave» is meege- 
nomen. Ten opzichte van de realisatie 1988 zal in 1989 een aanzienlijke 
daling optreden van de gecorrigeerde collectieve-uitgavenquote: er 
treedt een daling op van 4,3%-punt NI. 

4.5. Financieringsbeeld van het Rijk 

Het financieringstekort (inclusief vervroegde aflossingen woningwetle- 
ningen en exclusief debudgetteringen) wordt voor 1989 geraamd op 
22,2 miljard. De aflossingen op de gevestigde staatsschuld bedragen 
20,O miljard. Dit bedrag omvat naast de reguliere aflossingen ad 19,3 
miljard, vervroegde aflossingen op onderhandse leningen ten bedrage 
van 0,7 miljard. Deze leningen zijn oorspronkelijk uitgegeven in 1976, 
1978 en 1979 en droegen rentevoeten varierend van 8,25% tot 9,596. De 
totale financieringsbehoefte, zijnde de som van het financieringstekort en 
de aflossingen, bedraagt 42,2 miljard. Hiervan was tot en met 25 
augustus, exclusief de deelneming door de Nederlandsche Bank, 36,l 
miljard op de kapitaalmarkt gedekt. De resterende behoefte aan lange 
dekkingsmiddelen bedraagt daarmee, bij een monetair-neutrale tekortfi- 
nanciering, naar schatting nog 6,l miljard. 

Het grootste deel van het bruto kapitaalmarktbroep (26,2 miljard) is 
gerealiseerd via de uitgifte van acht openbare leningen. 

Het resterende deel werd gedekt via de onderhandse markt (8,3 
miljard), de reserveringen op de voorinschrijfrekening (l ,6 miljard op 
jaarbasis) en de deelneming van de Nederlandsche Bank in openbare 
staatsleningen (2,l miljard). Deze deelneming wordt aangewend voor de 
aflossing van schatkistpapier (en derhalve niet voor de dekking van de 
financieringsbehoefte). Aldus vindt de vorming van een openmarktporte- 
feuille bij de Nederlandsche Bank op monetair neutrale wijze plaats. 
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Tabel 4.5. Financieringsbeeld van'het Rijk op Itasbasis; in miljarden guldens 

Financieringstekort - 22,2 - 22,2 

Aflossingen: 
- aflossingen gevestigde schuld - 19,O - 19,3 
- vervroegde aflossingen gevestigde 
schuld - 0,6 - 0,7' 

Totaal - 19,6 - 20,O 

Bruto kapitaalmarktberoep 

- via de openbare markt 29,9 26,23 
- via de onderhandse markt 9,6 8,33 
- voorinschrijfrekening 2,6 1 ,6 

1.3 
0,03 

- 3,7 
- 0,9 
- 0,2 

Door afronding kan de som der componenten afwijken van het totaal. 

l De bedragen omvatten ramingen voor 
geheel 1989, tenzij anders aangegeven. 
* Vervroegd afgelost en aangemeld tot en 
met 25 augustus 1989. 

Gecontracteerd tot en met 25 augustus 
1989. 

In het kader van de overeenkomst van de Rijksoverheid met de Postbank 
inzake een saldoloos betalingsverkeer zal dit jaar een aanvang worden 
gemaakt met de eliminatie van de saldi van het Rijlc bij de Postbanlc. Het 
bedrag van circa 0,5 miljard dat hierdoor in de schatkist vloeit, zal 
worden aangewend voor de aflossing van schatkistpapier. In 1989 zal in 
totaal voor 3,7 miljard aan schatkistpapier vervallen. Rekening houdend 
met de genoemde opbrengst van de deelneming van de Nederlandsche 
Bank ad 2, l  miljard en de 0,5 miljard uit hoofde van het saldoloos 
betalingsverkeer, bedraagt de resterende behoefte aan korte dekkings- 
middelen naar schatting l , l  miljard. Tot en met 25 augustus 1989 is in 
verband met de relatief hoge tarieven op de geldmarkt nog geen schat- 
kistpapier herplaatst. 
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l Kamerstukken 11, 1986-1 987, 19 700, nr. 
39 

Zoals in  paragraaf 5.1 reeds is vermeld, 
wordt hieronder het saldo van uitgaven en 
niet-belastingontvangsten (excl. aardgas- 
baten) van het Rijk verstaan. 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat vanuit diverse invalshoeken een analyse van de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Allereerst wordt in paragraaf 5.2 de 
huidige stand voor de rijksuitgaven 1990 vergeleken met de stand voor 
1990 uit de vorige Miljoenennota. Deze analyse is gericht op de vraag 
welke overschrijdingen er per saldo zijn opgetreden sinds de vorige 
Miljoenennota. 

Daarna wordt, in paragraaf 5.3, verder terug gekeken door de huidige 
stand van de rijksuitgaven 1990 te vergelijken met de stand van de 
uitgaven 1990 tijdens het opstellen van het Regeerakkoord (meerjaren- 
cijferbrief d.d. 30 december 1986'. Bezien wordt dan in hoeverre er 
sprake is van over- en onderschrijdingen ten opzichte van de cijfers in 
het Regeerakkoord. 

Vervolgens komt in paragraaf 5.4. de groei van de rijksuitgaven aan de 
orde. Daarbij wordt eerst een terugblik gegeven en ingegaan op de vraag 
in hoeverre de rijksuitgaven in 1990 hoger zullen uitkomen dan in 1982. 
Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de samen- 
stelling van de rijksuitgaven, mede aan de hand van de economische 
classificatie van de uitgaven. Tenslotte wordt de blik op de toekomst 
gericht door in paragraaf 5.5 een analyse te geven van de uitgavenont- 
wikkeling in de periode 1990-1 994 volgens de huidige meerjarencijfers. 

Vooraf dienen vier opmerkingen te worden gemaakt. De eerste is dat 
de analyse betrekking heeft op het Rijk. De sociale fondsen zijn buiten 
beschouwing gebleven. De tweede opmerking is dat de analyse 
betrekking heeft op het saldo van uitgaven en niet-belastingontvangsten 
van het Rijk. Daarbij blijven de aardgasbaten buiten beschouwing. 
Gemakshalve wordt in de navolgende paragrafen dit saldo aangeduid 
met de term rijksuitgaven. Indien van deze regel wordt afgeweken, wordt 
dit expliciet vermeld. De derde opmerking is dat in alle paragrafen van 
dit hoofdstuk de resultaten van de meerjarencijfer-exercitie zijn meege- 
nomen. Het doel en de achtergronden van deze exercitie worden in 
hoofdstuk 6 besproken. De cijfermatige resultaten van deze exercitie zijn 
opgenomen in bijlage 19. De vierde opmerking betreft de wetsontwerpen 
die in verband met de demissionaire status van het kabinet door de 
Staten-Generaal als controversieel zijn bestempeld. Hierdoor treden in 
1990 budgettaire verliezen op. Deze zijn in dit hoofdstuk alleen voor 
1990 verwerkt. Voor de jaren na 1990 zijn uit dezen hoofde geen 
budgettaire verliezen opgenomen. 

5.2 De rijksuitgaven ten opzichte van de Miljoenennota 1989 

Inleiding 

In de vorige twee Miljoenennota's is de ontwikkeling van de rijksuit- 
gaven2 ten opzichte van de meerjarencijferbrief respectievelijk de Miljoe- 
nennota 1988 uitvoerig toegelicht. Aansluitend op deze analyses zal in 
deze paragraaf een toelichting worden gegeven op de mutaties van de 
rijksuitgaven 1990 ten opzichte van de stand Miljoenennota 1989. 

Het budget van het Rijk in meerjarig perspectief 



De rijksuitgaven 1990 ten opzichte van de Miljoenennota 1989 

In tabel 5.2.1. wordt een overzicht gegeven van het totaal van 
opgetreden mutaties sinds de Miljoenennota 1989. In de tabel is naast 
het jaar 1990 ook aandacht besteed aan de structurele doorwerking van 
de uitgavenmutaties. 

r-. " l. C s m 

,CICLGPGI  z r ~ r , ~  ra,PcFi-hc.drn7qen Vooraf zij opgemerkt dat de cijfers in de tabel saldi-bedragen zijn. 
Allereerst hebben alle cijfers betrekking op het saldo van uitgaven en 
niet-belastingontvangsten (exclusief aardgasbaten). Er wordt dus als het 
ware met een soort netto-uitgaven begrip gewerkt. In veel gevallen is er 
ook sprake van een samenhang tussen uitgaven- en ontvangstenmu- 
taties. Verder geldt dat in regel B het saldo van meevallers en tegen- 
vallers is opgenomen. Het positieve saldo impliceert dat de totale 
omvang van de tegenvallers groter is dan de totale omvang van de 
meevallers. Beleidsmatig en economisch bezien is overigens met name 
het saldo van mee- en tegenvallers van belang. Evenzo bevat regel C het 
saldo van beleidsmatige 'plussen' en 'minnen' (afgezien van generale 
ombuigingen). De in de tabel aangebrachte salderingen zijn geheel 
conform de regels van het stringente begrotingsbeleid3. De uitsplitsing 
van de saldo-bedragen is opgenomen in bijlage 6 van deze Miljoe- 
nennota. 

Tabel 5.2.1 De rijksuitgaven 1990 tussen de Wenennota 1989 en de Miljoenennota 
1990 (in miljarden guldens; + is hogere uitgaven of lagere niet-belaslingont- 
vangsten). 

saldo uitgavenIniet-belastingontvangsten 

1 9902 (structureel)' 

A. Stand 1990 Miljoenennota 1989 151,1 

B. Saldo mee- en tegenvallers excl. nominale 
mutaties + 0,9 (+ 2.4) 

C. Saldo beleidsmatige mutaties exclusief 
generale ombuigingen + 2,8 (+  0 3 )  
(W.V. besparingsverliezen als gevolg van 
vertraging wetgevingsproces) (+ 0,6) 

D. Generale ombuigingen en overige 
tekortbeperkende maatregelen - 0,7 + ( -  1,5) + 

E. Saldo uitgavenoverschrijdingen (excl. 
nominale en technische mutaties) + 3.0 (+ 1,7) 

F. Nominale mutaties +1,0 + ( + 3 2 )  + 
G. Totale uitgavenoverschrijdingen (excl. 

technische mutaties) + 4,O (+4,9) 
H. Technische mutaties - 0,2 (+ 0,1) 

I. Stand 1990 Miljoenennota 1990 154,9 

l Als maatstaf voor de structurele doorwerking zijn de mutaties in 1994 opgenomen. 
De in deze tabel vermelde cijfers zijn gebaseerd op, maar niet rechtstreeks te herleiden uit 

bijlage 6. 

Pe:_[p salEd~ Uit regel E van tabel 5.2.1. blijkt dat sinds de Miljoenennota 1989, 
~ ~ r " ~ 8 ~ f l @ n o \ r 8 1 i ' ~ ~ ! r l i ~ ~ ~ d Ü f i ~ ~ [ i ~ :  ondanks extra ombuigingen, per saldo forse uitgavenoverschrijdingen 
3.0 miUjaïol in ?$@Q. 1,7 5mECBayj zijn opgetreden. In 1990 bedragen deze uitgavenoverschrijdingen per 

L% '1 g,g,@. saldo 3,O miljard. De structurele doorwerking komt lager uit, namelijk op 
1,7 miljard. In het navolgende zullen de regels B, C en D, die dit saldo 
bepalen, nader worden toegelicht. 

Volgens regel B bedraagt het saldo van mee- en tegenvallers 0,9 miljard 
in 1990 en 2,4 miljard structureel. De tegenvallers overtreffen derhalve 
de meevallers. 

Een aantal tegenvallers is het gevolg van gewijzigde macro-econo- 
mische factoren. Zo leidt de hogere dan eerder geraamde rentevoet tot 
een tegenvaller in de rente-uitgaven van 0,3 miljard in 1990 en 0,4 

Kamerstukken ll. 1987-1988,20 200, nr. miljard in 1994. Voorts wordt bij de berekening van de rente-uitgaven in 
41. de meerjarencijfers tot en met 1994 thans niet meer van de fictie van 
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Deze kasregistratie heeft géén structurele 
doorwerking. 

Bij de raming van de werkloosheidsuit- 
gaven op  de Rijksbegroting was uit hoofde 
van de verdiscontering rekening gehouden 
met een uitgavenverhoging. Met het niet 
halen van de oorspronkelijke geraamde 
besparingen van de verdiscontering treedt 
derhalve op de Rijksbegroting een 
meevaller op. Samenhangend met deze 
meevaller is bi j  de Sociale Fondsen sprake 
van een (per saldo) tegenvaller bi j  de NWW, 
de WAO en de AAW. Voor de collectieve 
sector als geheel is sprake van een tegen- 
valler, zeker op wat langere termijn, die 
oploopt tot meer dan 3 miljard. 

een constant financieringstekort van 5,0% vanaf 1990 uitgegaan maar, 
overigens nog steeds als technische veronderstelling, van een daling van 
het financieringstekort met 0,5%-punt NI per jaar tot 3,0% in 1994. Dit 
leidt tot een meevaller van circa l miljard in 1994. Samen met enkele 
andere effecten treedt in 1994 per saldo een meevaller bii de rente- 
uitgaven van 0.5 miljard op. De met de hogere e c o n o m i ~ ~ h e  groei 
samenhangende niveauverhoging van het nationale inkomen in 1990 
leidt tot een stijging bij de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking 
met 0,3 miljard in 1990 oplopend tot 0,6 miljard in 1994. Vervolgens kan 
worden genoemd de opwaartse ramingsbijstelling bij de afdrachten aan 
de EG in verband met het hoger dan geraamde nationale inkomen. Deze 
tegenvaller bedraagt 0,3 miljard in 1990, oplopend tot 0,6 miljard in 
1994. Tenslotte zij vermeld dat in de werkloosheidsuitgaven structureel 
een tegenvaller optreedt van 0.3 a 0,4 miljard. 

Aan de tegenvallers liggen ook andere dan macro-economische 
factoren ten grondslag. Zo leidt een hoger dan geraamd leerlingenaantal 
tot een tegenvaller bij de onderwijsuitgaven van 0,3 miljard in 1990 en 
0,5 miljard in 1994. Wijzigingen in de samenstelling van het werkloos- 
heidsbestand hebben via hogere gemiddelde uitkeringen een tegenvaller 
bij de RWW-uitgaven van 0.3 a 0,4 miljard vanaf 1990 tot gevolg. Een 
hogere registratie bij de WIR-uitgaven belast het beeld in 1990 met 0,5 
miljard4. Dit bedrag is reeds in de Voorjaarsnota 1989 gemeld. Deze 
hogere registratie gaat overigens samen met hogere ontvangsten bij de 
vennootschapsbelasting. 

Naast tegenvallers zijn in regel B ook meevallers opgenomen. 
Genoemd zijn reeds de rentelasten. De winstafdracht van de DNB valt 
in 1990 0,35 miljard hoger uit dan eerder geraamd. In 1990 is sprake 
van een zeer omvangrijke meevaller bij de EG-afdrachten ad 450 miljoen 
doordat de voorlopige begrotingsvoorstellen van de EG in 1990 
ruimschoots onder het door het nationale inkomen bepaalde uitgaven- 
plafond blijven. Deze meevaller, waarvan wordt aangenomen dat deze 
zich alleen in 1990 voordoet, treedt naast de hierboven genoemde door 
macro-factoren veroorzaakte tegenvaller bij de EG-afdrachten op. Tevens 
treedt in 1990 een eenmalige meevaller bij de AKW op met 0.7 miljard. 
Voorts komen de bijstanduitgaven voor thuiswonenden vanaf 1990 met 
0 , l  miljard lager uit dan eerder geraamd en treedt een meevaller van 0J 
miljard in de Toeslagenwet op. Het niet halen van de oorspronkelijk 
geraamde besparingen van de verdiscontering5 in de WAO en AAW 
betekent - naast een tegenvaller in de sociale fondsen - voor het rijks- 
budget een meevaller van 0.1 miljard in 1990. oplopend tot 0,7 miljard 
in 1994. 

Regel C van tabel 5.2.1. bevat het saldo van de beleidsmatige verho- 
gingen - waaronder het niet doorgaan van afgesproken ombuigingen -en 
de beleidsmatige verlagingen op begrotingshoofdstukken (afgezien van 
generale ombuigingen). Wat betreft de verhogingen zijn in dit bedrag 
bijvoorbeeld de besparingsverliezen die voortvloeien uit vertraging in het 
wetgevingsproces als gevolg van de val van het kabinet en het budget- 
taire effect van het thans niet doorgaan van de privatisering van de 
studiefinanciering (0,4 a 0,5 miljard vanaf 1990) verwerkt. In de 
begroting van Onderwijs en Wetenschappen is mede voor het niet 
doorgaan van deze privatisering een taakstelling opgenomen van 75 
miljoen in 1991, oplopend tot 300 miljoen in 1994. Voorts heeft het 
kabinet besloten de ruimte voor de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
en trendvolgers ten laste van het rijksbudget met 0,8 miljard vanaf 1990 
te verhogen. Het toepassen van de WAM-indexering voor uitkeringen per 
1-1 -1 990 leidt tot een uitgavenverhoging ten laste van het rijksbudget 
van 0, l  miljard vanaf 1990 (bij de sociale fondsen bedraagt de uitgaven- 
verhoging 0,5 miljard). Bij de Algemene Politieke en Financiële 
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Inclusief de ombuigingen op grond van de 
Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig. 

Beschouwingen in oktober 1988 is structureel 0 '1 miljard aan de milieu- 
uitgaven toegevoegd. Het najaarsoverleg in de Stichting van de Arbeid 
(oktober 1988) heeft tot  een budgettair beslag van 0,l miljard vanaf 
1990 geleid. Ten slotte kan worden genoemd de uitvoering van de 
bepalingen van de Bestuursakkoorden met de gemeenten en de 
provincies (O, l miljard vanaf 1990). 

In regel C zijn ook de compenserende beleidsmatige verlagingen (excl. 
generale ombuigingen; zie regel D) opgenomen. Deze compenserende 
maatregelen op de afzonderlijke begrotingshoofdstukken zijn in een 
aantal gevallen voor beleidsmatige uitgavenverhogingen en soms ook 
voor een tegenvallend saldo van mee- en tegenvallers aangebracht. 
Tevens is in regel C vervat de verlaging van de AI<W met 0,2 miljard in 
1990, die samenhangt met het niet ingaan van de tweede tranche van de 
operatie-Dekker per 1-1 -1 990. De mutaties die samenhangen met het 
opschonen van oude verplichtingen en het inhalen van achterstanden bij 
volkshuisvesting ('uitfinancieringsproblematiek') zijn, evenals de met 
deze problematiek samenhangende compenserende maatregelen, in deze 
regel inbegrepen6. 

Ondanks de compenserende maatregelen resteren wat betreft 1990 in 
regel C nog voor 2,8 miljard aan uitgavenoverschrijdingen. Structureel 
treedt er een beleidsmatige verhoging van per saldo 0'8 miljard op. Dit 
wordt mede veroorzaakt door de structureel sterk oplopende compense- 
rende maatregelen met betrekking tot de 'uitfinancieringsproblematiek'. 

Teneinde de omvangrijke uitgavenoverschrijdingen te redresseren, heeft 
het kabinet generale ombuigingen en andere tekortbeperkende maatre- 
gelen getroffen. Deze staan vermeld in regel D en zijn reeds toegelicht in 
hoofdstuk 2. Bij het treffen van de ombuigingsmaatregelen heeft het 
kabinet zich niet alleen gericht op 1990, maar ook op compensatie van 
de structurele overschrijdingen. 

Inclusief de ombuigingen en tekortbeperkende maatregelen resteert in 
1990 een ongecompenseerde uitgavenproblematiek van 3,O miljard; zie 
regel E. De structureel ongecompenseerde uitgavenoverschrijdingen 
bedragen 1,7 miljard. 

Regel F bevat de budgettaire effecten van de louter nominale ontwik- 
keling. Deze vloeien vooral voort uit een hoger dan geraamde prijsont- 
wikkeling. Deze hogere nominale ontwikkeling leidt aan de andere kant 
tot  hogere belastingontvangsten. 

Samenvattend kan worden gesteld dat ten opzichte van de vorige Miljoe- 
nennota omvangrijke uitgavenoverschrijdingen zijn opgetreden. Dit heeft 
het kabinet ertoe gebracht compenserende maatregelen te treffen. 
Niettemin resulteren in 1990 en in structurele zin ongecompenseerde 
uitgavenoverschrijdingen. Van belang hierbij is dat de structurele uitga- 
venoverschrijding geringer is dan die in 1990. 

Inleiding 

In de vorige paragraaf is een toelichting gegeven op de sinds de vorige 
Miljoenennota opgetreden mutaties. In deze paragraaf wordt de blik 
verder terug gericht en wordt een analyse gegeven van de ontwikkeling 
in de gehele periode tussen de meerjarencijferbrief van eind 1986 en de 
Miljoenennota 1990. Aldus wordt een vergelijking met het Regeerak- 
koord gemaakt. Bij deze vergelijking worden twee elkaar aanvullende 
invalshoeken gehanteerd. De eerste invalshoek heeft betrekking op de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven 1990'. Bij de tweede invalshoek gaat 
het om de wijziging in het financieringstekort 1990 en de vraag hoe de 
sinds de meerjarencijferbrief opgetreden belastingmeevallers zijn 
aanaewend. 
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De rukwitgaven 7990 ten opzichte van het Regeerakkoord 

Ovsr~ ich t  vij0esuitgaiven 4990 In tabel 5.3.1. wordt de blik gericht op de gehele periode tussen de 
ten opzicE~ts van meerjarencijferbrief en de Miljoenennota 1990. Een groot deel van deze 
Rosgsec~aOeReoordI periode is reeds uitvoerig toegelicht in de Miljoenennota's 1988 en 

1989, het restant in de hieraan voorafgaande paragraaf 5.2. 
Tabel 5.3.1 bevat een samenvattend overzicht voor de gehele 

kabinetsperiode. Evenals in tabel 5.2.1. geven de in deze tabel 
opgenomen cijfers saldo-bedragen weer. 

Tabel 5.3.1 De rijksuitgaven 1990 ten opzichte van het Regeeral<l<oord (in miljarden; 
+ is hogere uitgaven of lagere niet-belastingontvangsten) . 

saldo uitgaven/niet-belastingontvangsten 
1990 

A. Stand 1990 conform meerjarencijferbrief l986 144,4 

B. Saldo mee- en tegenvallers excl. nominale mutaties + 7,5 
C. Beleidsmatige mutaties excl. generale ombuigingen + 4,6 
D. Generale ombuigingen en overige tekortbeperkende - 5,5 

maatregelen 

G. Totale uitgavenoverschrijdingen (excl. technische + 10,l 
mutaties 

H. Technische mutaties + 0,4 

I. Stand 1990 conform Miljoenennota 1990 1 5 4 9  

Uit regel E van tabel 5.3.1. blijkt dat de uitgavenoverschrijdingen 
(exclusief nominale en technische mutaties) in 1990 ten opzichte van de 
meerjarencijferbrief per saldo 6,6 miljard bedragen. In de navolgende 
tabellen zullen respectievelijk de regels B, C en D van tabel 5.3.1 nader 
worden geanalyseerd. 

Gr-otste mee- en Qeg~rruvalQe~s In tabel 5.3.2. wordt een overzicht gegeven van de grootste mee- en 
tegenvallers (regel B van tabel 5.3.1 .). 

Tabel 5.3.2 Grote mee- en tegenvallers op de Rijksbegroting (ten opzichte van het 
Regeerakkoord; in miljarden; + is hogere uitgaven of lagere niet-belastingont- 
vangsten). 

Macro 
- rente-uitgaven 
- EG-afdrachten1 
- werkloosheid 
- ontwikkelingssamenwerking 

Nietmacro 
- incidentele loonontwikkeling onderwijsuitgaven + 1,2 

(WAS-problematiek) 
- Studiefinanciering + 0,8 
- hogere aantallen leerlingen + 0,8 
- WIR-uitgaven + 0,6 
- RWW (gemiddelde hoogte van uitkeringen) + 0,5 
- Effecten vervroegde aflossingen woningwetleningen2 + 0.5 
- Bijstand (thuiswonenden) - 0,8 
- AKW - 0.7 
- Overig (saldo van mee- en teaenvallers) + 0.9 - .  

Subtotaal niet-macro + 3,8 

Totaal + 7,5 

' Exclusief de meevaller ad 450 miljoen die in 1990 optreedt doordat de EG-begrotingsvoor- 
stellen in 1990 onder het uitgavenplafond blijven. 

Het in deze regel vermelde cijfer heeft niet betrekking op de vervroegde aflossingen van 
woningwetleningen zelf, maar op de (relevante) effecten ervan. Deze zijn het saldo van 
tegenvallende rente-opbrengsten op het hoofdstuk VROM enerzijds en meevallende 
uitgaven uit hoofde van ((vervolgkredieten)) en lagere rentelasten op het hoofdstuk Nationale 
Schuld anderzijds. 
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Zoals in paragraaf 5.1 reeds is aange- 
geven, wordt hieronder verstaan het saldo 
van uitgaven en niet-belastingontvangsten 
(exclusief aardgasbaten) van het Rijk. 

Bovenstaande tabel geeft aan dat circa de helft van het saldo van 7,5 
miljard veroorzaakt is door een gewijzigde macro-economische ontwik- 
keling ten opzichte van het door het Centraal Planbureau opgestelde 
macro-economische beeld dat ten grondslag lag aan de meerjarencijfer- 
brief. Bij de rente-uitgaven zij bedacht dat, terwijl in de berekeningen van 
het Centraal Planbureau ten behoeve van de meerjarencijferbrief nog een 
omvangrijke daling van de rentevoet van 6,7% in 1986 tot 3,g0/0 in 1990 
werd verondersteld, thans een stQging van de rentevoet van 6,4% in 
1986 tot 7,0°/o in 1990 wordt geraamd. Wat betreft de werkloosheidsuit- 
gaven moet worden geconstateerd dat door een langzamere daling van 
de werkloosheid de werkloosheiduitkeringen in 1990 veel hoger uitvallen 
dan in de meerjarencijferbrief werd voorzien. Op deze punten blijkt het 
Regeerakkoord te optimistisch geweest te zijn. Overigens blijkt het door 
het Centraal Planbureau opgestelde macro-economische beeld ten 
behoeve van het Regeerakkoord te pessimistisch te zijn geweest wat 
betreft de raming van de economische groei en - daarmee - de belas- 
tingontvangsten. 

De door andere dan macro-economische factoren veroorzaakte mee- 
en tegenvallers die in totaal per saldo 3,8 miljard bedragen, zijn van 
velerlei aard. Meer dan de helft van dit bedrag heeft betrekking op de 
begroting van Onderwijs en Wetenschappen. De hoger dan geraamde 
incidentele loonontwikkeling in het onderwijs leidt, vanwege een gewij- 
zigde samenstelling van het lerarenbestand, tot een tegenvaller van 1,2 
miljard. De hogere uitgaven voor Studiefinanciering zijn toe te schrijven 
aan een hoger dan geraamd aantal studenten. Het ten opzichte van de 
ramingen in de meerjarencijferbrief toegenomen aantal leerlingen 
betekent voor 1990 een uitgavenverhoging op de onderwijsbegroting van 
0,8 miljard. De WIR-uitgaven belasten 1990 met 0,6 miljard meer dan 
eerder geraamd. De RWW-uitkeringen vallen op grond van een gewij- 
zigde samenstelling van het werklozenbestand hoger uit. Ten slotte is er 
de tegenvaller waartoe de zeer omvangrijke vervroegde aflossingen van 
woningwetleningen in de jaren 1985 tot en met 1988 hebben geleid. 

Naast tegenvallers hebben zich ook enkele (omvangrijke) meevallers 
voorgedaan. De grootste meevallers hebben betrekking op de bijstands- 
uitgaven (-0,8 miljard) en de AKW (-0,7 miljard). De meevaller bij de 
bijstandsuitgaven wordt veroorzaakt door het feit dat de eerder 
geraamde sterke stijging van het aantal echtscheidingen zich niet in die 
mate heeft voorgedaan. De meevaller bij de AKW treedt op vanwege 
hogere premie-inkomsten ten opzichte van eerdere ramingen. 

Tabel 5.3.3. bevat een uitsplitsing van de grootste beleidsmatige uitga- 
venverhogingen waarvoor geén specifieke compensatie op hetzelfde 
begrotingshoofdstuk is geboden. Deze beleidsmatige verhogingen 
vormen de hoofdmoot van het in regel C van tabel 5.3.1. genoemde 
bedrag van 4,6 miljard. 

ajeure beleidsmatige verhogingen op de ijksbegroting die niet door 
specifieke beleidsmatige verlagingen zijn gecompenseerd (ten opzichte van het 
Regeerakkoord; in miljarden; + is hogere uitgaven of lagere niet-belastingont- 
vangsten). 

- arbeidsvoorwaarden collectieve sector 
- werkgelegenheid/scholing 
- investeringen/infrastructuur 
- intensiveringen sociale zekerheid 
- verhoging kinderbijslag 
- asielzoekers 
- milieu 

Inclusief de in de Miljoenennota 1990 ingeboekte onderuitputting ad 0,2 miljard. 
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Bij Miljoenennota 1988 is de kinderbijslag 
via de premie-sfeer met 6% (0,3 miljard 
structureel) verhoogd. De totale verhoging 
van de kinderbijslag in 1990 ten opzichte 
van het Regeerakkoord bedraagt derhalve 
0,5 a 0,6 miljard. 

Dit cijfer bevat de besparingsverliezen die 
zijn opgetreden na de meerjarencijferbrief 
en die reeds zijn verwerkt in huidige en 
vorige ontwerpbegrotingen. In totaal 
bedragen deze 1,4 miljard. Dit bedrag bevat 
onder andere besparingsverliezen bi j  het 
onderwijs (W.O. het thans niet doorgaan van 
de privatisering van de studiefinanciering), 
het niet invoeren van het woonlandbeginsel 
bi j  de AKW en besparingsverliezen bi j  het 
jongerendossier en de uitwonendennorm. 
Voorts zijn verwerkt de besparingsverliezen 
die thans optreden als gevolg van vertra- 
gingen in het wetgevingsproces ad 0,6 
miljard, welke zijn opgenomen in een aparte 
aanvullende post. 

Aan de arbeidsvoorwaarden collectieve sector is in totaal 1,7 miljard 
toegevoegd ten opzichte van de meerjarencijferbrief. In dit bedrag is de 
verhoging met 0,8 miljard begrepen, waartoe het kabinet deze zomer 
heeft beiloten. Aan de budgetten voor het werkgelegenheids- en 
scholingsbeleid is in totaal 0,9 miljard toegevoegd. Indien men rekening 
houdt met de thans ingeboekte onderuitputting, komt de uitgavenver- 
hoging in 1990 op 0,7 miljard uit. Ten behoeve van extra investeringen 
en investeringsbevorderende maatregelen is 0,7 miljard gereserveerd. 
Dit bedrag is de optelsom van een aantal afzonderlijke maatregelen zoals 
de extra investeringen in het kader van het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer-11, het mobiliteitsfonds en de (jaarlijks toegekende) investerings- 
impulsen voor het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Ook in de sfeer 
van de sociale zekerheid zijn diverse intensiveringen opgetreden. Het 
doorgaan van de WAM-indexering per l -l -1 990 die leidt tot een 
budgettair beslag van 0, l  miljard op de Rijksbegroting, is in het vermelde 
cijfer verwerkt; in de meerjarencijferbrief werd uitgegaan van bevriezing 
van uitkeringen. De kinderbijslag is via de Rijksbegroting met 0,2 miljard 
opgehoogd8. 

Regel D van tabel 5.3.1. bevat de generale ombuigingen en overige 
tekortbeperkende maatregelen waartoe het kabinet bovenop de in het 
Regeerakkoord vastgelegde ombuigingen heeft besloten. Voor de Rijks- 
begroting bedragen deze extra generale ombuigingen en overige tekort- 
beperkende maatregelen in totaal 5,5 miljard. Dit bedrag is het saldo van 
additionele ombuigingen en de sinds de meerjarencijferbrief opgetreden 
besparingsverliezen ad 2,O miljardg. Deze 5,5 miljard overtreft in omvang 
de bovengenoemde beleidsintensiveringen ad 4,6 miljard (zie regel C).ln 
tabel 5.3.4 wordt een overzicht geboden van deze 5,5 miljard, ingedeeld 
naar de beleidsmatig relevante sectoren. 

Tabel 5.3.4 Additionele generale ombuigingen en overige tekortbeperkende maatre- 
gelen op de Rijksbegroting (additioneel aan het Regeerakkoord; in miljarden). 

1990 

I. Additionele generale ombuigingen 
- Rijksbegroting in enge zin 4,o 
- Sociale Zekerheid1 0,o 
- Arbeidsvoorwaarden collectieve sector1 0,4 

Totaal generale ombuigingen 4,4 
I I. Additionele overige teltortbeperkende 1,l 

maatregelen 
l l l. Totaal additionele generale ombuigingen en 5.5 

overige tekortbeperkende maatregelen op de 
Rijksbegroting 
(111 = 1 + 11) 

l Alleen het Rijksbegrotingsdeel. 

Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de additionele generale ombui- 
gingen betrekking heeft op de Rijksbegroting in enge zin. De additionele 
generale ombuigingen bij de andere sectoren zijn beperkt. Het per saldo 
geringe ombuigingsbedrag bij sociale zekerheid op de Rijksbegroting 
wordt mede verklaard door enkele besparingsverliezen ad 0,7 miljard. Op 
het terrein van de volksgezondheid is, voorzover het de Rijksbegroting 
betreft, niet tot generale ombuigingen besloten. De grootste post bij de 
additionele overige tekortbeperkende maatregelen betreft het niet 
toekennen van de voorgenomen rijksbijdrage aan het AWF-fonds ad 0,7 
miljard. Daarnaast is in deze regel onder andere opgenomen een bedrag 
van 0,2 miljard aan extra opbrengsten verkoop staatsdeelnemingen 
(extra ten opzichte van het Regeerakkoord). Bij de sociale fondsen is ten 
laste van de arbeidsvoorwaarden collectieve sector 0 , l  miljard aan 
additonele ombuigingen getroffen. Bij de sociale zekerheid zijn de - sfeer - 
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van de sociale fondsen per saldo geen additionele ombuigingen gereali- 
seerd. 

Inclusief deze ombuigingen en tekortbeperkende maatregelen resteert op 
de rijksbegroting een bedrag aan ongecompenseerde uitgavenoverschrij- 
dingen van 6,6 miljard (zie regel E van tabel 5.3.1 .). Dit totaalbeeld stemt 
tot zorg. De uitgavenbeheersing is niet zodanig geweest dat de totale 
uitgaven binnen de bij Regeerakkoord afgesproken bedragen zijn 
gebleven. Uit de tabellen blijkt dat het kabinet een groot deel van de 
overschrijdingen heeft gecompenseerd. Ondanks deze ombuigingen blijft 
een bedrag van 6,6 miljard ongecompenseerd. Bedacht zij overigens dat 
naast generale ombuigingen voor een groot bedrag aan specifieke 
maatregelen op individuele begrotingshoofdstukken is getroffen ter 
compensatie van tegenvallers en beleidsmatige uitgavenverhogingen. 

C=!ogsrcs nomioaai@ orrutwi~c0es~~~ug Het in regel F van tabel 5.3.1. genoemde bedrag ad 3,5 miljard vloeit 
voort uit de hogere dan in de meerjarencijferbrief verwachte nominale 
ontwikkeling. Het bedrag bevat mutaties in de prijsbijstelling, de loonbij- 
stelling (premie-mutaties) en de nominale bijstelling Gemeentefonds1 
Provinciefonds. De tegenvaller in de prijsbijstelling ad 2,5 miljard neemt 
het grootste deel van de genoemde 3,5 miljard voor zijn rekening. Deze 
tegenvaller is het gevolg van het feit dat, terwijl in het macro-econo- 
mische beeld van het CPB dat ten grondslag lag aan de meerjarencijfer- 
brief voor de totale overheidsuitgaven nog een prijsdaling 1986-1 990 
van cumulatief circa 2% werd verondersteld, thans een prijsstijging voor 
deze uitgaven van cumulatief circa 5% wordt geraamd. Evenals bij de 
rentevoet en de werkloosheid blijken ook hier de veronderstellingen in 
het Regeerakkoord te gunstig geweest te zijn. 

Het totale budgettaire beeld 1990 ten opzichte van het Regeerakkoord 

Bo%aQs budgettair@ beeW ten Sinds de meerjarencijferbrief is zowel aan de uitgaven- als aan de 
opzioshts van R\fegeeri.aic8c~or ontvangstenzijde een groot aantal mutaties opgetreden. In het 

voorgaande is reeds de ontwikkeling van de uitgaven en de niet-belasting- 
ontvangsten (exclusief aardgasbaten) uitvoerig beschreven en toege- 
licht. In het navolgende wordt een analyse gepresenteerd waarbij de 
meevaller bij de (belasting)ontvangsten als startpunt fungeert en waarbij 
het gaat om de vraag in welke richting deze meevaller is aangewend: 
voor lastenverlichting, ter financiering van hogere uitgaven of ter 
verlaging van het financieringstekort. Tabel 5.3.5. dient als leidraad voor 
deze analyse. 
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Tabel 5.3.5 Het totale budgettaire beeld 1990 ten opzichte van het Regeerakkoord (in 
miljarden resp. OIO NI; + is tekortverhogend). 

1. Financieringstekort 1990 volgens 20.8' 5,0% 
meerjarencijferbrief 
Idem, inclusief debudgetteringen 5.3% 

Belastingmeevaller 

Gasbatentegenvaller 
Accijnsverhoging 

Lastenverlichting 
* LBIIB-tarieven 1 /l 1'88 
* LBIIB-tarieven 1 /l 1'90 

(((operatie-Oortn) 
* BTW-tarieven 1 /l 1'89 
* overige fiscale 

maatregelen 

Saldo uitgavenoverschrijdingen 
(niet nominaal) 

Nominale 
uitgavenoverschrijdingen 

Technische mutaties 

Per saldo resterend voor het 
financieringstekort (8 = 2  t/m 7) 

Financieringstekort 1990 volgens 
Miljoenennota 1990 
Idem, inclusief debudgetteringen 5 ,O% 

l Hierbij is verondersteld dat de tijdelijke accijnsverhoging per 111 111986 in de vorm van 
lastenverlichting werd teruggegeven. 

Dit is de tijdelijke verhoging van de accijnzen op minerale olieën per 111 111 986, inclusief 
de doorwerking naar de aardgasbaten. Deze verhoging is niet teruggedraaid. 

Structureel 43/4 miljard. 
Zie regel E van tabel 5.3.1. 
Zie regel F van tabel 5.3.1. Inclusief de nominale uitgavenoverschrijdingen uit hoofde van 

specifieke prijsstijgingen bi j  de categorieën investeringen in woningen en overheidsinveste- 
ringen, die in het voorjaar 1987 bekend zijn geworden. 

De totale meevaller in de belastingontvangsten ten opzichte van de 
meerjarencijferbrief bedraagt ruim 18 miljard. Aan deze omvangrijke 
meevaller ligt zowel een hogere reële groei van het nationale inkomen als 
een hogere inflatie ten grondslag. Met deze meevaller is aan de ontvang- 
stenzijde allereerst de tegenvaller in de aardgasbaten van ruim 2 miljard 
opgevangen die het gevolg was van de lagere dollarkoers en olieprijs ten 
opzichte van de meerjarencijferbrief. Indien men de belastingmeevaller 
en de gasbatentegenvaller saldeert, komt men op een per saldo 
meevaller aan de ontvangstenzijde van het budget van 16 miljard uitlO. 

Deze meevaller, die is opgetreden ten opzichte van de voorzichtige 
raming van de economische groei en de belastingontvangsten van het 
CPB, opgesteld ten behoeve van de meerjarencijferbrief, is voor een deel 
(circa 40%) teruggegeven in de vorm van verlaging van belastingtarieven. 
De totale lastenverlichting bedraagt per saldo circa 7% miljard (zie regel 
4 van tabel 5.3.5). 

$ eveena Voorts is de meevaller aan de ontvangstenkant feitelijk aangewend 
ui@ga~enowers~hrBjdifiugea~ (ruim een derde) om de hiervoor behandelde uitgavenoverschrijdingen 
opgevangen ad 6,6 miljard op te vangen (regel 5; exclusief nominale en technische 

mutaties). In het voorgaande is reeds aangegeven dat in dit bedrag de 
'O Inclusief het niet doorgaan van het terug- generale ombuigingen en overige tekortbeperkende maatregelen zijn 
draaien van de accijnsverhoging per 
1 /l 11'86 ad 2,O miljard. 

inbegrepen. Het is duidelijk dat zonder compenserende maatregelen de 
uitgavenoverschrijdingen veel hoger zouden zijn uitgekomen. 
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Fiaaancieringste!c~~rt ilcomt 
sUs~hts iets lager uit 

De meevaller aan de ontvangstenzijde was daarnaast voldoende om de 
uitgavenoverschrijdingen met een nominaal karakter ad 3,5 miljard op te 
vangen (regel 6). Tussen de belastingmeevaller en de nominale uitgaven- 
overschrijdingen bestaat, althans voor een deel, een zekere samenhang. 
Aan beide bijstellingen in het budgettaire beeld ligt immers mede een 
hogere dan geraamde inflatie ten grondslag. 

Ten slotte heeft een aantal technische mutaties het financieringstekort 
ontlast met 1,8 miljard (regel 7)11 

Per saldo blijkt het financieringstekort exclusief debudgetteringen, in 
miljarden gemeten, iets lager uit te komen op het financieringstekort 
zoals in de meerjarencijferbrief werd voorzien (regel 8). Dat is zo blijkt uit 
de tabel, het saldo van zeer forse mee- en tegenvallende mutaties. 
Inclusief debudgetteringen en uitgedrukt als aandeel van het nationale 
inkomen, is het financieringstekort 1990 bijgesteld van 5,3% NI in de 
meerjarencijferbrief tot  5,0°/o NI thans. Dit hangt ook samen met het 
hogere nationale inkomen 1990 dan in de meerjarencijferbrief nog werd 
geraamd. Hiermee komt het financieringstekort 1990 iets beneden de in 
het Regeerakkoord gestelde norm uit. 

Samenvattend kan worden gesteld dat ten opzichte van het Regeerak- 
koord zich een groot aantal mutaties heeft voorgedaan. Het meest in het 
oog springen de forse uitgavenoverschrijdingen en de omvangrijke belas- 
tingmeevallers. Door forse ombuigingen zijn de uitgavenoverschrijdingen 
voor ongeveer de helft gecompenseerd. De belastingmeevallers zijn voor 
circa 40% teruggegeven in de vorm van lastenverlichting. Het resterende 
deel is aangewend om tegenvallende gasbaten en ongecompenseerde 
uitgavenoverschrijdingen op te vangen. 

Inleiding 

Deze paragraaf bevat een terugblik op de ontwikkeling van de uitgaven 
en niet-belastingontvangsten in de periode 1982 tot en met 1990. In 
deze terugblik zal de aandacht met name zijn gericht op de oorzaken van 
de groei van de uitgaven, de zogeheten grote groeiers en dalers. 
Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin de groei van bepaalde 
uitgaven ten koste is gegaan van de omvang van andere uitgaven. 

De groei van 1982 tot en met 199072 

De ontwikkeling van de totale rijksuitgaven en niet-belasting- 
ontvangsten (exclusief aardgasbaten) voor de periode 1982-1 990 is 
weergegeven in tabel 5.4.1 . l 3 .  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
naar de periode 1982-1 986 en de periode 1986-1 990. 

' l  Inclusief het effect van de Tabel 5.4.1. : Rijksuitgaven en niet-belastingontvangsten 1982-1 986-1 990. 

WIR/AKW/Vpb-operatie, waartoe in het (+  = hogere uitgaven, hogere niet-belastingontvangcten en hoger saldo van uitgaven 

vooriaar van 988 is besloten. Daarnaast is en niet-belastingontvangsten; bedragen in miljarden). 

in d ize  regel een mutatie bi j  de derdenre- 
kening opgenomen. Deze mutatie is in 
hoofdstuk 4 nader toegelicht. 
l 2  De analyse in deze paragraaf is 
ondermeer gebaseerd op de bijlagen 15 en 
16 van de Miljoenennota 1990. 
l 3  De analyse in deze paragraaf heeft 
betrekking op de relevante uitgaven en de 
relevante niet-belastingontvangsten. De 
niet-belastingontvangsten in deze paragraaf 
zijn exclusief het niet-belastingontvang- 
stendeel van de aardgasbaten en exclusief 
de vervroegde aflossingen van woningwet- 
leningen. De toeneming van de uitgaven en 
ontvangsten is in lopende prijzen (dus niet 
in volume-termen). 

1. Relevante uitgaven' 150,4 
2. Relevante 

niet-belastingont- 
vangsten2 1 6,g3 

3. Saldo uitgaven en 
niet-belastingont- 
vangsten 133,5 

l Exclusief debudgetteringen 
Exclusief aardgasbaten 
Inclusief afrondingsverschillen 
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l 4  Als criterium van een grote groei of 
daling is de grens van 0.5 miljard cumula- 
tieve groei of  daling over de gehele periode 
aangehouden. De in tabel 5.4.2 opgenomen 
bedragen zijn het saldo van eventuele groei 
als gevolg van bijvoorbeeld de demogra- 
fische ontwikkeling of intensiveringenen en 
eventuele daling als gevolg van bijvoorbeeld 
ombuigingen of  de demografische ontwik- 
keling op dat beleidsterrein. 
l 5  Na de beschrijving van de grote groeiers 
en dalers bi j  de uitgaven zal ook nog kort op 
de groeiers en dalers bi j  de niet-belastin- 
gontvangsten worden ingegaan. 

De totale groei van de uitgaven in de periode 1982-1 990 bedraagt 24 
miljard. Ten opzichte van het uitgaventotaal in 1982 betekent dat een 
gemiddelde jaarlijkse groei met circa 1 ,g%. De niet-belastingontvangsten 
nemen in de periode 1982-1 990 toe met 2,6 miljard. Dit betekent een 
gemiddelde jaarlijkse toeneming van deze ontvangsten met circa 1,9°/0. 
Het saldo van uitgaven en niet-belastingontvangsten neemt in de periode 
1982-1 990 derhalve toe met 21,4 miljard. Dit komt neer op een gemid- 
delde jaarlijkse stijging met 1 ,goh. 

Zowel de uitgavengroei als de groei bij de niet-belastingontvangsten is 
niet gelijkmatig over de periode verdeeld. Bij de uitgaven blijkt ruim 80% 
van de groei in de eerste vier jaren te hebben plaats gevonden. Bij de 
niet-belastingontvangsten wordt een stijging van circa 7,8 miljard van 
1982 tot 1986 zelfs gevolgd door een daling tot 1990 van circa 5 
miljard. In het navolgende zal dit worden toegelicht. Bij een vergelijking 
tussen de uitgavenontwikkeling in de periode 1982-1 986 en 1986-1 990 
zij bedacht dat het voor 1990 de stand Ontwerpbegroting betreft. 
Eventuele uitvoeringsmutaties zijn dus voor 1990 niet in het beeld 
verwerkt. 

Voor een beleidsmatige beoordeling van de uitgavenontwikkeling in deze 
periode moeten ook de uitgaven die zijn opgenomen in de debudgette- 
ringsregel in de beschouwing worden betrokken. De debudgetteringen 
bedroegen in 1982 4,6 miljard. Na 1982 zijn ze afgenomen tot l , l  
miljard in 1986 om vervolgens te groeien met 0,8 miljard tot een niveau 
van 1,9 miljard in 1990. Per saldo dalen de uitgaven in de debudgette- 
ringsregel van 1982 tot en met 1990 derhalve met 2,7 miljard. Inclusief 
de uitgaven in de debudgetteringsregel bedraagt de totale uitgavengroei 
van 1982 tot en met 1990 (24 - 2,7 =)  21,3 miljard ofwel l ,6% per jaar. 
In de analyse in tabel 5.4.2. zijn, in tegenstelling tot tabel 5.4.1 ., ook de 
uitgaven in de debudgetteringsregel opgenomen. 

De gemiddelde jaarlijkse uitgavengroei inclusief debudgetteringen met 
l ,6O/o kan worden gerelateerd aan de gemiddelde groeivoet van het 
nationale inkomen. De gemiddelde groeivoet van het nationale inkomen 
bedroeg in de jaren 1982-1 990 circa 3,8%. Dat betekent dat de uitga- 
vengroei relatief bezien duidelijk achter is gebleven bij de groei van het 
nationale inkomen. Dit heeft tot gevolg dat de rijksuitgavenquote over de 
gehele periode fors is gedaald. Dit beeld komt terug in paragraaf 5.5, 
waar verder zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de rijksuitga- 
venquote. 

Grote groeiers en dalers 

De beleidsterreinen of regelingen die hebben geleid tot een grote groei 
of daling14 in de uitgaven komen in tabel 5.4.2. naar voren15. 
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Tabel 5.421. Groeiers en dalers in de Rijl<suitgaven inclusief de uitgaven die opgenomen zijn in de debudgetteringsregeB1 
( f  = hogere uitgaven; bedragen in miljarden; het betreft hier niet het saldo van uitgaven en niet-be8astincpon8vangsten). 

- 

uitsplitsing 1982-1 990  

- Defensie 
- Ontwiltltelingssamenwerl<ing 

(incl. debudgetteringen) 
- Rijkswegenfonds 
- Gemeente- en 

Provinciefonds3 

3. Overige grote groeiers + 12,2 + 7,6 
W.V.: - Obiectsubsidies + 5.0 + 2,6 

- WIR (excl. effect 
besluitvorming voorjaar 
1988) 

- Sociale zekerheid 
Rijltsbegroting (excl. 
rijksbijdrage AKW en 
stelselherziening) 

- Studiefinanciering 
- Bejaardenbeleid4 
- Milieubeheer 
- Openbaar vervoer 
- Exportkredietverzekering en 

investeringsgaranties6 

debudgetteringen) 
- Waterstaat 
- Basis- en Voortgezet 

Onderwijs 

- Rijksbijdrage AKW 
- Stelselherziening Sociale 

Zekerheid 
- Privatisering PTT 
- Rijksbijdragen ZFW & AWBZ 

Bij diverse regels is geschoond voor verschuivingen die de groei c.q. daling statistisch vertekenen; deze statistische factoren zijn in regel 6 
vervat. 

Inclusief afrondingsverschillen. 
De uitgavengroei c.q. daling is gecorrigeerd voor een aantal verschuivingen van de Gemeente- en Provinciefonds naar de departementen of 

andersom. Genoemd kunnen worden de gemeentelijke uitkering lager onderwijs en de gelden die samenhangen met de nieuwe welzijnswet. 
De uitgavengroei is gecorrigeerd voor de verschuiving van de uitgaven voor de bijstand voor bejaarden van SZW en WVC. 
Zie regel 6, eerste gedachtenstreepje. 
Tegenover de uitgavengroei ad 0,5 miljard staat een groei bi j  de niet-belastingontvangsten met 0,2 miljard. 

l6 Voor de privatisering hield de PTT haar 
tegoed aan bi j  de staat; hierover werd rente 
betaald. Na de privatisering houdt de PTT 
niet langer een tegoed aan bi j  de staat. Voor 
het verschil in de rente-uitgaven is gecorri- 
geerd. 

Tabel 5.4.2. laat enkele opvallende ontwikkelingen zien. De rente- 
uitgaven nemen ruim de helft van de totale groei van de uitgaven voor 
haar rekening. De uitgaven waarvoor afspraken gelden dat ze jaarlijks 
mogen toenemen, groeien met 8,3 miljard. Tezamen met de rente- 
ui,tgave betekent dit een groei van 20,3 miljard; maar iets minder dan 
de per saldo totale uitgavengroei. 

De rente-uitgaven (exclusief P7T16), zie regel 1 van de tabel, zijn met 12 
miljard toegenomen. Ten opzichte van de rente-uitgaven in 1982 is 
sprake van meer dan een verdubbeling. De stijging van de rente-uitgaven 
heeft plaatsgevonden terwijl de rentevoet sinds 1982 is gedaald van 
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9,9% in 1982 tot 7,O O/O in 1990. Deze daling heeft bij de herfinanciering 
van de vervallen schuldtitels per saldo tot een voordeel van circa 2 
miljard geleid, omdat de gemiddelde rentevoet in de afgelopen jaren 
lager was dan de gemiddelde rentevoet over de vervallen staatsleningen. 

De toeneming van de rentelasten vloeit voort uit een sterke toeneming 
van de staatsschuld die een rechtstreeks gevolg is van de hoge financie- 
ringstekorten. Het financieringstekort bedroeg in 1982 9,4% en is gelei- 
delijk teruggebracht tot 5,O0/0 in 1990. De staatsschuld is van 1982 tot 
en met 1990 dan ook toegenomen met circa 200 miljard. Als gevolg van 
deze stijging zijn de rentelasten met in totaal circa 15 miljard toege- 
nomen van 1982 tot 1990. Tesamen met het herfinancieringsvoordeel en 
een aantal andere oorzaken met een gering effect verklaart dit de stijging 
van 12 miljard uit de tabel. 

De forse reductie van het financieringstekort, uitgedrukt in procenten 
van het nationale inkomen, heeft de groei van de rente-uitgaven 
uiteraard wel sterk beperkt. 

De uitgavengroei die voortvloeit uit groeiafspraken, staat vermeld in 
regel 2. Ten aanzien van een aantal posten is in de afgelopen jaren 
uitgaven van een jaarlijkse automatische groei of van een koppeling van 
de uitgaven aan een grootheid (bijvoorbeeld het nationale inkomen) die 
jaarlijks toeneemt. Over een periode van acht jaar blijkt dat de groei die 
voortvloeit uit deze afspraken, aanzienlijk is geweest. Ten opzichte van 
de uitgaven in 1982 nemen de uitgaven voor de E.G. in de periode tot en 
met 1990 toe met 104%, de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking 
met ongeveer 36%, de uitgaven voor Defensie met 13% de uitgaven voor 
het Rijkswegenfonds met 81 O/O en de uitgaven van het Gemeente- en 
Provinciefonds met 7%. Uit deze percentages blijkt dat deze uitgaven, 
uitgezonderd de uitgaven van het Gemeenteen Provinciefonds, ten 
opzichte van de andere beleidsterreinen een forse relatieve groei hebben 
doorgemaakt. 

De afdracht aan de E.G. is met ingang van 1988 gedeeltelijk afhan- 
kelijk van de ontwikkeling van het bruto nationale produkt, mede in 
relatie tot de ontwikkeling van het bruto nationale produkt in de overige 
lidstaten. Vóór 1988 was de afdracht afhankelijk van de ontwikkeling van 
de invoerrechten, de BTW-grondslag en de landbouwheffingen. Bij de 
groei van de afdracht aan de E.G. spelen verder een rol de toegenomen 
taken van de E.G. Het beleidsterrein van de EG is steeds meer uitgebreid 
zodat ook uit dien hoofde de Nederlandse afdracht moest worden 
verhoogd. Zo is bij de Drieluik-besluitvorming in februari 1988 nog 
besloten het plafond van de E.G.-begroting op te hogen en tot 1992 
jaarlijks te laten toenemen. 

Een verhoging van het plafond van de EG-begroting leidt tot een 
verhoging van de Nederlandse afdracht aan de E.G. 

Het plafond va n de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking 
bedraagt 1,5% van het nationale inkomen1'. Doordat het nationale 
inkomen steeds groeit, nemen de uitgaven voor Ontwikkelingssamen- 
werking evenredig toe. De gemiddelde jaarlijkse totale groeivoet van het 
nationale inkomen in de periode 1982-1 990 heeft circa 3,8% bedragen. 
Dit heeft als zodanig geleid tot een uitgavengroei voor Ontwikkelingssa- 
menwerking van 1,5 miljard. Dit is het saldo van een uitgavengroei van 
1,8 miljard op de Rijksbegroting en een daling van de kapitaalmarktmid- 
delen die zijn opgenomen in de debudgetteringsregel van 0,3 miljard. In 
de loop van de periode is er dus sprake is geweest van een rebudget- 
tering. 

De uitgaven voor Defensie zijn in de periode 1982 tot en met 1990 
toegenomen met 1,7 miljard. Deze uitgavengroei is de resultante van 
enerzijds de groei-afspraken die voor de Defensie-uitgaven van 

l 7  Het betreft een koppeling aan het toepassing waren en anderzijds de ten opzichte daarvan aangebrachte 
nationale inkomen tegen factorkosten. ombuigingen. 
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De uitgavenontwikkeling is gecorrigeerd 
voor de stelselherziening sociale zekerheid 
en de bijstand aan bejaarden. De stelselher- 
ziening sociale zekerheid komt in regel 5 
aan de orde. De sociale zekerheid is hier 
exclusief de Rijksbijdrage AKW gedefi- 
nieerd. De uitgavenontwikkeling bij de 
Rijksbijdrage AKW wordt in regel 4 en 5 
vermeld. 
l9 De uitgavenontwikkeling is geschoond 
voor het afschaffen van de AKW voor 
gerechtigden van een studiebeurs en de 
aanpassing daarvoor van de uitgaven voor 
studiefinanciering. 

De uitgaven van het Rijlcswegenfonds zijn met 0,8 miljard gestegen. 
Deze uitgaven zijn gebonden aan de inkomsten uit hoofde van de opslag 
op de motorrijtuigenbelasting en met ingang van 1986 tevens aan een 
rijksbijdrage aan het Rijkswegenfonds. Deze rijksbijdrage hangt samen 
met een verhoging eind 1986 van de benzineaccijns. Deze laatste 
toevoeging aan het budget van het Rijkswegenfonds heeft er mede toe 
geleid dat de groei van 1986 tot en met 1990 aanzienlijk groter is dan in 
de periode 1982-1 986. Door de opgetreden groei in het motorvoertui- 
genpark zijn de opbrengsten uit hoofde van de toeslag op de motorrijtui- 
genbelastingen steeds toegenomen. 

De uitgaven van het Gemeente- en Provinciefonds zijn van 1982 tot en 
met 1990 gestegen met 0,9 miljard. Deze uitgavenontwild<eling is het 
saldo van enerzijds de uitgavengroei van 1% reëel per jaar als 
uitgangspunt, en anderzijds naderhand aangebrachte ombuigingen en 
beleidsintensiveringen. Onder de ombuigingen was een profijtkorting van 
0,4 miljard begrepen. De uitgavengroei is verder beïnvloed door de 
investeringsimpuls en de uitvoering van de financiële bepalingen van de 
Bestuursalckoorden. 

Opvallend is de ontwikkeling in de uitgavengroei: na een stabilisatie 
tussen 1982 en i 986 zijn de uitgaven op dit beleidsterrein daarna weer 
fors toegenomen. 

De overige grote groeiers zijn verwerkt in regel 3 van de tabel. 
De objectsubsidies in de woningbouw zijn in de periode 1982-1 990 

toegenomen met 5,O miljard. De groei van de objectsubsidies wordt 
grotendeels veroorzaakt door het toevoegen van nieuwe jaargangen die 
in aanmerking komen voor subsidiëring. Door het systeem van de 
dynamische kostprijs neemt bovendien voor de jaargangen van voor 
1988 de subsidiëring per jaargang bovendien elk jaar toe om pas na 
ongeveer 27 jaar af te nemen. In 1988 zijn de parameters voor huur- en 
lastenstijging op nul gezet, zodat bij de jaargangen vanaf 1988 de subsi- 
diëring niet meer per jaar toeneemt. 

De uitgaven voor de WIR zijn van 1982 tot 1986 gestegen met 2,4 
miljard. Het uitgaventotaal in l 9 8 6  bedroeg 7,9 miljard. De groei van de 
uitgaven hangt samen met de toegenomen investeringen en de registra- 
tieproblematiek bij de WIR-uitgaven. Op de ontwikkeling van de 
WIR-uitgaven na 1986 wordt in regel 5 nader ingegaan. 

Bij de uitgaven voor de sociale zekerheid op de Rijksbegroting 
(exclusief de Rijksbijdrage aan het AKW-fonds en de gevolgen van de 
stelselherziening) treedt een uitgavengroei op van 1,8 miljard in de 
periode 1982 tot en met 1 99018. De groei van de uitgaven heeft voor 
circa 70% in de periode 1982-1 986 plaatsgevonden. 

De uitgavenstijging bij de studiefinanciering in de periode 1982 tot en 
met 1990 bedraagt 0,8 miljardTg. Deze uitgavengroei is grotendeels het 
effect van het toegenomen aantal studerenden. 

De uitgaven voor het bejaardenbeleid zijn toegenomen met 0,5 miljard 
tot een uitgaventotaal van 2,7 miljard in 1990. De uitgavengroei is onder 
andere bepaald door beleidsintensiveringen. 

De uitgaven voor milieubeheer zijn in acht jaar ten opzichte van het 
uitgaventotaal in 1982 toegenomen met 0,5 miljard. Dit is grotendeels 
het effect van beleidsintensiveringen die in de loop van de periode zijn 
Ingegaan. 

De rijlcsuitgaven ten behoeve van het openbaar vervoer groeien van 
1982 tot en met 1990 met 0,5 miljard. Dit is met name het gevolg van 
de jaarlijkse groei van 2% bij de bijdrage aan het stad- en streekvervoer 
en de groei bij de bijdrage infrastructuur openbaar vervoer. 

Sinds 1982 zijn de uitgaven, dat wil zeggen de schade, bij de export- 
kredietverzelcering en investeringsgaranties gegroeid met 0,5 miljard. Dit 
is hoofdzakelijk een gevolg van de betalingsmoeilijkheden waarin een 
aantal landen is geraakt. De groei van de uitgaven heeft zich met name 
voorgedaan in 1983 en 1984. 
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Samenhangend met de uitgavengroei heeft zich een groei bij de 
niet-belastingontvangsten van circa 0,2 miljard in de periode 1982-1 990 
voorgedaan. 

De grote dalers, zie regel 4, leiden tesamen tot een daling van de 
uitgaven met 8,9 miljard. De uitgaven voor woningwetleningen inclusief 
de uitgaven die zijn opgenomen in de debudgetteringsregel, zijn in de 
periode 1986-1 990 fors afgenomen. Over de gehele periode 1982-1 990 
resulteert een daling van de uitgaven met 7 miljard. De uitgavendaling 
weerspiegelt het gevolgde beleid dat ten doel heeft de woningcorpo- 
raties en instellingen meer op afstand van de overheid te brengen. Het 
gevolg is dat de corporaties zelfstandig lenen op de kapitaalmarkt en dat 
de leningen niet meer via de rijksbegroting lopen. Voorzover het lenen 
gepaard gaat met een vorm van garantieverlening door het rijk is dat 
geheel of gedeeltelijk verwerkt in de debudgetteringsregel die in deze 
analyse is inbegrepen. Een en ander is in de Miljoenennota 198g20 
uitvoerig toegelicht. 

De uitgaven voor waterstaat zijn in de periode 1982 tot en met 1990 
gedaald met 1 , l  miljard tot een uitgavenniveau van circa 2,4 miljard in 
1990. De uitgavendaling hangt samen met de voltooiing van de Delta- 
werken. Bij nieuwe projecten zoals tunnel de Noord is het beleid gericht 
geweest op een grotere rol van het particuliere bedrijfsleven, waardoor 
de financiering niet meer geschiedt via de rijksbegroting. 

asis- en ~gaofr"%geze% onderwijs Bij de uitgaven voor het basis-en voortgezet onderwijs treedt een 
daling van de uitgaven van 0,8 miljard op. Deze daling van de uitgaven 
wordt veroorzaakt door de demografische ontwikkeling en door de 
getroffen maatregelen die erop gericht zijn de uitgavenontwikkeling-in 
het basis- en voortgezet onderwijs te beperken. 

Regel 5 bevat alle overige groeiers en dalers. In totaal blijkt hier sprake 
te zijn van per saldo een vrij forse groei. Zo blijken bijvoorbeeld de 
uitgaven op het hoofdstuk Onderwijs en Wetenschappen exclusief de 
studiefinanciering en het Basis en Vastgezet onderwijs met 1 , l  miljard te 
zijn toegenomen, de uitgaven op hoofdstuk Justitie met 0,6 miljard en de 
uitgaven op hoofdstuk Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur exclusief de 
Rijksbijdrage ZFW en AWBZ en bejaardenbeleid met 1,4 miljard. In al 
deze gevallen gaat het om de optelsom van een aantal beleidsterreinen. 
Tevens is in deze regel vervat een deel van de louter nominale uitgaven- 
groei, dat wil zeggen de groei als gevolg van loon- en prijsstijgingen, 
inclusief de incidentele loonstijging bij de overheid. Voor wat betreft de 
jaren 1982-1 988 is deze groei reeds vervat in de regels 1 t/m 5 en 
gedeeltelijk in 6.  De nominale groei als gevolg van loon- en prijsstij- 
gingen voor de jaren 1989 en 1990 die nu in de Aanvullende Post is 
opgenomen, ten bedrage van 2,4 miljard, is geheel vervat in regel 6. 

In regel 6 zijn enkele specifieke bepaalde ontwikkelingen weergegeven. 
In het voorjaar van 1988 heeft het kabinet besloten tot het afschaffen 
van de WIR, het verlagen van de tarieven van de vennootschapsbelasting 
en het overnemen van de AKW-premie via een rijksbljdrage aan het 
Algemene Kinderbljslagfonds. Het saldo van alleen de uitgavendaling bij 
de WIR en de uitgavenstijging bij de rijksbijdrage AKW uit hoofde van 
deze besluitvorming bedraagt in de periode 1986-1 990 0,6 miljard. 

De uitgavendaling bij de Rijksbijdrage aan het Kinderbijslagfonds 
(AKW) in de periode 1982-1 986 bedraagt 3,5 miljard2'. Voor de collec- 
tieve uitgaven heeft deze daling geen betekenis, omdat het louter een 
verschuiving van rijksbegroting naar sociale fondsen betreft. 

In 1986 werd er geen rijksbijdrage aan het Algemene Kinderbijslag- 
fonds meer verleend. Over de gehele periode genomen bedraagt de 
uitgavenontwikkeling bij de rijksbijdrage AKW een groei van 2, l  miljard. 

20 Miljoenennota 1989, pagina 30 en 31. De ontwikkeling in de periode 1986-1 990 moet echter in samenhang 
Zie ook voetnoot 4. met de uitgavengroei bij de WIR worden gezien. 
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De stelselherziening sociale zekerheid is ingevoerd per 1 januari l 987. 
De uitgavendaling op de Rijksbegroting is grotendeels het gevolg van het 
opheffen van de Wet Werkloosheid~voorziening (WW\/). Bij de thans 
opgenomen effecten van de stelselherziening is rekening gehouden met 
het mislukken van de zogeheten verdisconteringsmaatregelen. 

Bij de PTTwordt de daling van de uitgaven grotendeels bepaald door 
de privatisering. Deze daling van de uitgaven moet beleidsmatig in 
combinatie worden gezien met de daling van de niet-belastingont- 
vangsten en de door de PTT te betalen belasting. Per saldo pakt de priva- 
tisering van de PTT budgettair neutraal uit. 

De uitgavendaling bij de rijksbijdrage aan het ziekenfonds (ZFW) en 
aan het algemeen fonds voor bijzondere ziektekosten (A WBZ) van l 982 
tot 1990 ad l ,5 miljard is een gevolg van diverse factoren, zoals het 
terugtrekken van rijksbijdragen en het schuiven van voorzieningen tussen 
de begroting en de premiegefinancierde sector. De daling van de rijksbij- 
dragen heeft ertoe geleid dat de premies evenredig zijn gestegen. 

[T~ie%-biáeBas%ingontwangs%g:li~~ De groei bij de niet-belastingontvangsten ad 2,6 miljard van 1982 tot en 
met 1990 wordt gedomineerd door enkele groeiers en dalers met een 
technisch karakter. Hierbij wordt onder meer gedoeld op de privatisering 
van de PTT en verschuivingen tussen belastingopbrengsten respectie- 
velijk aardgasbaten en niet-belastingopbrengsten. Tevens is van belang 
de sterke groei van de ontvangsten, vooral in 1989 en 1990 door de 
verkoop van staatsdeelnemingen. 

Ontwikkeling in de samenstelling van de Rijksuitga ven 

awen In aansluiting op de zojuist beschouwde groeiers en dalers is het van 
belang de samenstelling van de uitgaven c.q. het relatieve aandeel van 
diverse categorieën van uitgaven in de totale uitgaven te bezien. Door de 
samenstelling van de uitgaven in 1982 te vergelijken met de samen- 
stelling van de uitgaven in 1990 is het mogelijk om te bepalen in welke 
mate de grote groeiers en dalers hebben geleid to t  een verandering in de 
samenstelling van de uitgaven. Voor het startjaar 1982 en het slotjaar 
'l 990 van de beschouwde periode zijn cirkeldiagrammen opgesteld 
waarin de verdeling van het saldo van de rijksuitgaven en de niet-belas- 
tingontvangsten in zes economische categorieën tot uitdrukking komtz2. 

22 De in de diagrammen gebruikte catego- 
rieën zijn gebaseerd op de Benelux Econo- 
mische Classificatie. (zie bijlage 15) Ten 
opzichte van deze classificatie, die de 
uitgaven en ontvangsten in negen hoofd- 
groepen verdeelt, zijn voor een goede 
vergelijkbaarheid van de twee onder- 
scheiden jaren enkele correcties aange- 
bracht, en zijn enkele hoofdgroepen gecom- 
bineerd ten behoeve van de overzichte- 
lijkheid. 
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Grafiek 5.4.1. De samenstelling van het saldo van de uitgaven en niet-belastingont- 
vangsten in 1982 en 1990, (uitgaven en niet-belastingontvangsten exclusief gasbaten en 
WIR ingedeeld naar economische categorieën) 
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Uit grafiek 5.4.1. springt de sterke toename van het aandeel van de 
rente-uitgaverF3 direct in het oog. Dit spoort met het beeld uit tabel 
5.4.2. De groei van rente-uitgaven leidt in eerste instantie tot een groei 
van de totale uitgaven. Daarnaast is de groei van het aandeel van de 
rente-uitgaven (+  6,9%-punt) ten koste gegaan van het aandeel van met 
name de inkomensoverdrachten en de kredieten. Deze ontwikkeling illus- 
treert weer eens hoezeer stijgende rentelasten andere rijksuitgaven 
verdringen. De enige remedie tegen een verdere verdringing in de 
toekomst is een forse verdere tekortreductie. 

Bij de inkomensoverdrachten neemt het aandeel in de totale uitgaven 
af met 6,7%-punt. Dat neemt niet weg dat het aandeel van de inkomens- 
overdrachten in de totale uitgaven in 1990 onveranderd hoog blijft. 
Hierbij gaat het om uitgaven van het rijk aan lagere overheden, bedrijven, 
instellingen en burgers. Onder de inkomensoverdrachten zijn zeer 
verschillende soorten overdrachtsuitgaven begrepen. Het betreft naast 
bekende overdrachten als bijstand en subsidies ook overdrachten aan het 
bijzonder onderwijs en exploitatiesubsidies aan bijvoorbeeld het streek- 
vervoer. De daling in het aandeel van de inkomensoverdrachten is 
gepaard gegaan met een daling van het aandeel van de rijksbijdragen aan 
sociale fondsen. Deze ontwikkeling is zichtbaar gemaakt in de kleine 
cirkeldiagrammen. Tegenover deze daling staat echter een stijging van de 
aandelen van met name de subjectsubsidies volkshuisvesting en de 
overdrachten aan de EG en ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking. 
Dit beeld komt in grote lijnen overeen met tabel 5.4.2. 

In de lopende uitgaven zijn vooral de personeelslasten en de aanschaf 
van goederen en diensten vervat. Daarnaast worden ook de duurzame 
militaire aanschaffingen tot deze uitgavencategorie gerekend. Tussen 
1982 en 1990 is er sprake van een toenemingvan het aandeel van deze 
uitgaven van 16,6% naar 19,3% van het uitgaventotaal. 

De kredieten zijn in aandeel afgenomen tot 0,6%. Dit is bijna geheel 
het gevolg van de sterke daling van de woningwetleningen. 

23 In afwijking met de gebruikte term in 
hoofdstuk 3 betreft het hier een saldering 
van de rente-uitgaven en -inkomsten van het 
rijk. 
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24 De correcties zijn aangebracht om een 
vertekening van het beeld, ontstaan door de 
besluitvorming in het voorjaar van 1988 met 
betrekking tot de WIR-Vpb-AKW-operatie, 
op te heffen. Omdat de WIR thuis hoort 
onder de kapitaaloverdrachten en de rijks- 
bijdrage AKW onder de inkomensover- 
drachten in 1982, en de desbetreffende 
bedragen aanzienlijk zijn, is er voor gekozen 
om voor 1982 fictief uit te gaan van het 
regime zoals dat in 1990 geldt. 

Het aandeel van de kapitaaloverdrachten is in de beschouwde periode 
toegenomen rnet 1,3%-punt. Dit aandeel valt overigens over de gehele 
periode geflatteerd laag uit, omdat deze uitgaven om technische 
redenen24, ter voorkoming van vertekeningen, voor de gehele periode 
geschoond zijn voor de uitgaven uit hoofde van de WIR. Wat er na 
correctie voor de WIR resteert zijn allerlei kapitaaloverdrachten aan de 
lagere overheden (gemeenten) en in sterke mate van de overheid afhan- 
kelijke bedrijven (NS). De toename van het aandeel van de kapitaalover- 
drachten is in hoofdzaak toe te schrijven aan een groei van de objectsub- 
sidies op het terrein van de volkshuisvesting en de investeringsbijdrage 
ten behoeve van het openbaar vervoer. 

De laatste onderscheiden categorie wordt gevormd door de investe- 
ringen. Het aandeel van de investeringen is van 1982 tot 1990 terugge- 
lopen van 2,3% naar 1,6% van het uitgaventotaal. 

Samenvatting 

De ontwikkeling van de rijksuitgaven van 1982 tot en met 1990 kan als 
volgt worden samengevat. De uitgavengroei is absoluut gezien 
aanzienlijk. Deze absolute uitgavengroei kan worden genuanceerd door 
de groei te relateren aan de groei van het nationale inkomen. 

Het blijkt dat de uitgavengroei daarbij duidelijk achterblijft en dat 
daardoor het aandeel van de rijksuitgaven in het nationale inkomen fors 
terugloopt. 

De uitgavengroei wordt per saldo grotendeels veroorzaakt door de 
forse uitgavengroei op slechts enkele beleidsterreinen. Met name de 
groei bij de rente-uitgaven en de groei bij de uitgaven waarbij sprake is 
van groeiafspraken is fors. Deze uitgavengroei heeft gevolgen gehad 
voor de uitgaven op de andere beleidstereinen. De ruimte daarvoor 
neemt af. Het blijkt dat met name de (relatieve) budgettaire ruimte voor 
de inkomensoverdrachten en de kredieten is afgenomen. 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de groei in de huidige 
meerjarencijfers 199 1-1 994 ten opzichte van de Ontwerpbegroting 
1990. De meerjarencijfers geven de budgettaire gevolgen weer van het 
bestaande beleid en van reeds door het kabinet geaccordeerde wijzi- 
gingen in het bestaande beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat het 
Nationaal Milieubeleidsplan niet in de meerjarencijfers is verwerkt. In de 
analyse wordt aandacht besteed aan de oorzaken van de groei van de 
rijksuitgaven en niet-belastingontvangsten (exclusief aardgasbaten) op 
de rijksbegroting. Een ander punt dat aandacht krijgt is de ontwikkeling 
van de rijksuitgavenquote, waarbij de ontwikkeling in de periode 
1990-1 994 wordt afgezet tegen de ontwikkeling in de jaren daarvoor. 

De ontwikkeling van de totale uitgaven en de niet-belastingontvangsten 
In tabel 5.5.1. wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
totale uitgaven en niet-belastingontvangsten van het Rijk, zoals deze 
thans voor de periode 1990-1 994 wordt geraamd. 
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25 Zie Miljoenennota 1989, tabel 5.3.1 ., p. 
96. 

De veronderstellingen zijn conform 
werkdocument 31 van het Centraal 
Planbureau. De uitgavengroei verschilt van 
het werkdocument 31, omdat het CPB de 
aanpassing van de uitkeringen toepast op 
een groter aantal wetten. 

Tabel 5.5.1. Rijlcsuitgaven en niet-belastingontvangsten '9 990-1 994 
(i- = is hogere uitgaven, hogere niet-beIastingont\rangsten en een hoger saldo van 
uitgaven en niet-bellastingontvangsten; bedragen in miljarden). 

Exclusief debudgetteringen 
Exclusief aardgasbaten. 
Inclusief afrondingcverschillen. 

Uit tabel 5.5.1 blijkt dat de rijksuitgaven volgens de meerjarencijfers in 
de periode 1990-1 994 met circa 9,O miljard toenemen. Gerelateerd aan 
het niveau van de rijksuitgaven in 1990 bedraagt de toename circa 1,3% 
per jaar. De niet-belastingontvangsten dalen volgens de meerjarencijfers 
in de periode 1990-1 994 met circa 2,8 miljard. Het saldo van uitgaven 
en niet-belastingontvangsten neemt in de periode 1990-1 994 derhalve 
met 11,8 miljard toe. Dit laatste komt neer op een gemiddelde groei van 
l ,9% per jaar. Het overeenkomstige cijfer dat ten tijde van de Miljoe- 
nennota 1989 in de toenmalige meerjarencijfers 1989-1 993 bedroeg 9,2 
miljard25. De groei in de meerjarencijfers is derhalve toegenomen. 

Bij het huidige totaalbeeld dient nadrukkelijk een aantal kanttekeningen 
te worden geplaatst. In het uitgavenbeeld zijn er vooral bij open-eindere- 
gelingen en uitgaven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkeling 
nog volop risico's, die de uitgavengroei zowel opwaarts als neerwaarts 
sterk kunnen beïnvloeden. Dat deze risico's tot forse mutaties kunnen 
leiden is reeds aangetoond in paragraaf 5.2 en 5.3. De uitgavengroei kan 
nog verder worden opgestuwd door het het honoreren van claims zonder 
adequate compensatie. 

Bij de groei van de rijksuitgaven zij vervolgens opgemerkt dat ten 
aanzien van de ruimte arbeidsvoorwaarden collectieve sector na 1990, 
als technische veronderstelling geen rekening is gehouden met extra 
uitgaven. Met andere woorden: conform de gebruikelijke methodiek is 
verondersteld dat de ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
in de collectieve sector voor de jaren 1991 tot en met 1994 nul 
bedraagt. Evenzeer is er geen ruimte gereserveerd voor verhoging van 
uitkeringen. Het betreft hier in beide gevallen zaken waarover het nieuwe 
kabinet moet beslissen. Indien als andere technische veronderstelling zou 
worden uitgegaan van een aanpassing van de lonen en salarissen in de 
collectieve sector met 2% per jaar en van een aanpassing van de uitke- 
ringen met 1,75% per jaar, beide conform de technische veronderstel- 
lingen van het CPB in zijn recente prognose26, dan zou dat tot een extra 
uitgavengroei voor de collectieve sector van 10 miljard leiden. Van deze 
extra uitgavengroei zou circa 5,6 miljard neerslaan op de Rijksbegroting. 
Daarmee zou de gemiddelde jaarlijkse stijging van de rijksuitgaven in de 
periode 1990-1 994, in plaats van 1,8% op 2,3% uitkomen. 

Hieruit blijkt dat door aanpassing van enkele veronderstellingen de 
groei van de uitgaven fors kan toenemen. 

In tabel 5.5.1. is de uitgavengroei op de Rijksbegroting geschetst. Als 
de uitgavengroei wordt uitgesplitst naar beleidsterreinen dan dient ook 
de ontwikkeling van de uitgaven die zijn opgenomen in de debudgette- 
ringsregel in de beschouwinn te worden betrokken. De uitaaven die ziin 
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opgenomen de debudgetteringsregel dalen van 1990 tot en met 1994 
met 0, l  miljard. In tabel 5.5.2. heeft de analyse ook betrekking op de 
uitgavendaling die plaats vindt in de debudgetteringsregel. De totale 
uitgavengroei van 1990 tot en met 1994 inclusief debudgetteringen 
bedraagt (8,9 - 0,1 = )  8,8 miljard. 

Grote groeiers en dalersz7 

Vooraf zij opgemerkt dat de meerjarencijfers, zoals hier gepresenteerd, 
gebaseerd zijn op het bestaande beleid van het demissionaire kabinet. 

Achter de groei van de uitgaven en niet-belastingontvangsten die per 
saldo in de meerjarencijfers is vervat, gaan vele factoren schuil. 

Opvallend is dat de groei in de uitgaven op een beperkt aantal beleids- 
terreinen plaats vindt. Dit blijkt uit tabel 5.5.2, waarin een aantal catego- 
rieën wordt onderscheiden. De groei van de rente-uitgaven, de 
toeneming van de uitgaven uit hoofde van groeiafspraken en het 
opwaartse effect op de uitgaven als gevolg van de verwachte loon- en 
prijsstijgingen leiden gezamelijk tot een uitgavengroei tot 1994 van 9,3 
miljard, op een totale uitgavengroei in deze periode ad 8,8 miljard. Dit 
impliceert dat volgens de meerjarencijfers de overige uitgaven inclusief 
de debudgetteringen per saldo met (reëel) 0,5 miljard dalen. 

Opgemerkt zij dat de resulterende groei respectievelijk daling bij een 
27 Er is sprake van een grote groeier of beleidsterrein het saldo kan zijn van uitgavenstijgingen en -dalingen op 
daler als de gecumuleerde groei daling dat beleidsterrein bijvoorbeeld enerzijds een daling of stijging als gevolg 
over de gehele periode tenminste 0,5 
miljard bedraagt. van demografische ontwikkelingen en anderzijds beleidsintensiveringen 

of ombuigingen. 

Tabel 5.5.2. Grote groeiers en grote dalers (+  = hogere uitgaven, hogere niet-belastingontvangsten en hoger saldo van uitgaven 
en niet-belastingontvangsten; uitgaven inclusief debudgetteringen; niet-belastingontvangsten exclusief aardgasbaten). 

Groei 1990-1 994 

uitgaven niet belastingontvangsten Saldo uitgaven en niet 
belastingontvangsten 

(mld) 

- Rijksbijdrage AKW 
- Verkoop 

staatsdeelnemingen3 
- PTT 

7. Nominaal3 -t 3,l + 3,l 
8. Totale groei -t 8.8 - 2,8 + 1 1,6?' 

l Exclusief overboeking van de begroting van Verkeer en Waterstaat naar het Gemeente- en Provinciefonds van ruim 1 mld uit hoofde van de 
Wet  Uitkering Wegen en de zogenoemde niet-planwegen. 

De afkorting WAGGS betekent Wet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en Gesubsidieerde sector. 
Bedoeld worden de prijsbijstelling, de nominale bijstelling Gemeente en Provinciefonds en de gevolgen van premiemutaties in de 

aanvullende post loonbijstelling. 
Hierbij is technisch verondersteld dat er na 'i 990 geen opbrengsten uit hoofde van de verkoop van staatsdeelnemingen zijn. 
Inclusief afrondingsverschillen. 
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De toename van de uitgaven van het 
Gemeente- en het Provinciefonds ad 0,6 
miljard is exclusief de overboeking uit 
hoofde van de Wet Uitkering Wegen en de 
niet-planwegen van Verkeer en Waterstaat 
ad 1 ,O miljard vanaf 1992. 
29 De afspraak met betrekking tot de 
volume-groei bij Defensie geldt voor alle 
uitgaven afgezien van de pensioenen, de 
wachtgelden en de desalderingen. 
30 Voor de renteramingen is niet de 
toename van de staatsschuld van 1990 tot 
en met 1994 van belang, maar de toename 
van 1989 tot en met 1993, omdat de rente- 
betalingen pas aanvangen in het jaar na dat 
de schuld is aangegaan. De toename van de 
staatsschuld van 1989 tot en met 1993 
bedraagt circa 77 miljard. 

De groei in de uitgaven wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de 
zogenoemde groei-afspraken , die zijn weergegeven in regel 1. Het gaat 
dan om de EG-afdrachten en de uitgaven voor Ontwikkelingssamen- 
werking, beide gekoppeld aan de ontwikkeling van het nationaal 
inkomen, en om de uitgaven voor het Gemeente- en Provinciefonds en 
voor Defensie waarvoor vaste volumegroei-afspraken gelden. 

De toename in de EG-afdrachten wordt door twee factoren veroor- 
zaakt. Allereerst zijn de EG-afdrachten op indirecte wijze gekoppeld aan 
de ontwikkeling van het bruto nationale produkt. Dit effect leidt, gegeven 
gegeven de veronderstelde groei van het nationale produkt, tot een 
stijging van de uitgaven met 1 ,l miljard. Daarnaast leidt de Drieluik- 
besluitvorming in het voorjaar van 1988 tot een toename van de 
EG-afdrachten. Deze besluitvorming behelst immers dat de plafonds voor 
de totale EG-uitgaven in de jaren van 1990 tot en met 1992 telkens 
worden verhoogd. Beide factoren tezamen leiden tot een uitgavengroei 
van ruim 1,6 miljard. In 1990 worden echter de Financiële Plafonds in de 
EG-begroting niet helemaal opgevuld. Er van uitgaande dat na 1990 de 
plafonds wel zullen worden opgevuld, leidt dit ertoe dat ten opzichte van 
de raming voor 1994 de totale afdracht aan de EG hierdoor toe- neemt 
met 2 , l  miljard. 

De uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking zijn gekoppeld aan het 
nationale inkomen. Aangezien de verwachte groei van het netto nationale 
inkomen in de jaren na 1990 circa 4'h0/o per jaar bedraagt, bedraagt de 
groei van het plafond van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking 
ook circa 4'/2O/0 per jaar. De uitgavengroei vindt geheel plaats op de Rijks- 
begroting, omdat de kapitaalmarktmiddelen die zijn opgenomen in de 
debudgetteringsregel in guldens gemeten stabiel blijven. Het aandeel van 
de kapitaalmarktmiddelen in de uitgaven voor ontwikkelingssamen- 
werking neemt dus af. 

Zowel het Gemeente- als het Provinciefonds kent een jaarlijks volume- 
accres van 1%. Deze groei-afspraken leiden in de meerjarencijfers tot 
een stijging van deze uitgaven tot en met 1994 met 0,6 miljard.28 

Bij ongewijzigd beleid bedraagt de jaarlijkse reële groei van de 
Defensie-uitgaven Dit is verwerkt in de huidige meerjarencijfers en 
leidt tot een stijging var1 de Defensie-uitgaven over de gehele periode 
1990-1 994 met 0,4 miljard. 

Bij de raming van de rente-uitgaven (regel 2) zijn twee factoren van 
cruciaal belang. Dit zijn de veronderstellingen ten aanzien van de ontwik- 
keling van de rentevoet en van het verloop van het financieringstekort. 
Wat betreft het financieringstekort is verondersteld dat dit vanaf 1990 
met O,5%-punt NI per jaar daalt tot 3% NI in 1994. Elk financieringstekort 
dat groter is dan nul, leidt echter tot een toename van de staatsschuld. 
Op grond van het veronderstelde verloop van het financieringstekort 
neemt de staatsschuld na 1990 tot en met 1994 toe met circa 67 
miljard. Bij de veronderstelde rentevoet leidt deze toename tot een groei 
van de rente-uitgaven tot en met 1994 van ruim 4 miljard30. 

De tweede factor is de rentevoet. Bij de huidige ramingen is, conform 
de recente prognose van het Centraal Planbureau, verondersteld dat 
deze in 1990 7% bedraagt en vervolgens daalt tot 6% in 1991. Voor de 
periode na 1991 wordt ook uitgegaan van een rentevoet van 6%. De 
rentevoet is niet alleen van belang voor de lasten die voortvloeien uit de 
toename van de staatsschuld (i.c. het financieringstekort) maar ook voor 
de herfinanciering van de (aflossingen van de) staatsschuld. Bij het thans 
veronderstelde verloop van de rentevoet zal de herfinanciering tegen een 
gemiddeld lagere rentevoet kunnen plaatsvinden dan de gemiddelde 
rente op de vervallende staatsleningen. Daaruit vloeit een voordeel voor 
de rentelasten voort van circa 2 miljard. Tesamen met de zojuist 
genoemde toename resulteert per saldo een toename van de rente- 
uitgaven met 2,l miljard. 
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De stijging bij de rente-uitgaven wordt sterk beperkt door de veronder- 
stelde tekortreductie. Treedt de tekortreductie niet op, dan nemen de 
rentelasten nog eens extra toe. De geraamde uitgavenstijging kan ook 
nog eens fors toe- dan wel afnemen ten gevolge van mutaties in de 
rentevoet. In paragraaf 5.3 is geïllustreerd hoe sterk dit effect in de 
afgelopen kabinetsperiode is geweest. 

Uit regel 3 blijkt dat de overige grote groeiers de uitgaven doen 
IlneidsnUetie IoasnontwiO~O~sOi~~g toenemen met 1,8 miljard. De incidentele loonontwikkeling leidt tot een 

groei van de uitgaven van 1,3 miljard. Dit betreft het overheidspersoneel 
inclusief het onderwijsgevend personeel. De raming van deze uitgaven- 
groei is grotendeels gebaseerd op de effecten van de verwachte 
instroom en uitstroom van werknemers en de periodieke verhogingen. 

Door de Wet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en Gesubsidieerde 
Sector (WAGGS) nemen de uitgaven van 1990 tot en met 1994 toe met 
0,5  miljard. Dit wordt veroorzaakt door de componenten incidenteel en 
sociale premies die in deze uitgavencategorie zijn begrepen. 

Bij een tweetal uitgavenregelingen treedt er, zo blijkt uit regel 4, een 
forse daling op. De grootste uitgavendaling treedt op bij de uitgaven 
voor de studiefinanciering. Dit wordt veroorzaakt door de verwachte 
daling van het aantal studerenden en de oploop in de ombuigingstaak- 
stelling. Momenteel worden de mogelijkheden voor de invulling van de 
ombuigingstaaltstelling bezien. 

De daling van de uitgaven bij de woningwetleningen, inclusief de 
garanties die zijn opgenomen in de debudgetteringsregel, hangt samen 
met de uitfinancieringsproblematiek. Voor een nadere toelichting zij 
verwezen naar hoofdstuk 2. 

In regel 5 blijkt dat de overige rijksuitgaven volgens de meerjarencijfers 
licht zullen dalen. De overige niet-belastingontvangsten dalen, relatief 
bezien, fors met 1,7 miljard. Beide ontwikkelingen zijn de resultante van 
een veelheid van factoren. 

In regel 6 komen enkele beleidsterreinen aan de orde, die apart zijn 
gezet, omdat de ontwikkeling daar een wat bijzonder karakter heeft en 
niet zonder meer kan worden vergeleken met de groei bij de andere 
beleidsterreinen. 

De geraamde daling in het saldo van uitgaven en niet-belastingont- 
vangsten bij de WIR ad 1,2 miljard en de stijging bij de Rijksbijdrage 
AKWad 1,9 miljard hangen samen met de verlaging van de tarieven van 
de vennootschapsbelasting. In het voorjaar van 1988 is hier gelijktijdig 
toe besloten. Hierbij zij opgemerkt dat de omvang van de uitgaven- 
stijging van 1990 tot en met 1994 bij de Rijksbijdrage AKW samenhangt 
met de kasschuif ad 1 miljard van 1990 naar 1989 bij de Rijksbijdrage 
AKW. 

VerrBcssp staabsdee%nemöngen De grootste daling bij de niet-belastingontvangsten treedt op bij de 
opbrengst van de verkoop staatsdeelnemingen. Deze daling berust op de 
technische veronderstelling dat er na 1990 geen opbrengsten meer zijn 
uit hoofde van de verkoop staatsdeelnemingen. 

De ontvangsten van de N V  PTnemen met ruim 0,5 miljard toe van 
1990 op 1994. Dit wordt bijna geheel veroorzaakt door de aflossingen 
van de PTT, welke post samenhangt met de recente privatisering. In 
l 9 9 2  begint de PTT haar schuld aan de staat af te lossen. 

De uitgavenstijging op grond van nominale factoren (regel 7) is 
gebaseerd op de recente prognose van het Centraal Planbureau. Het 
gaat hier met name om de verwachte prijsstijgingen bij prijsgevoelige 
uitgaven en om de effecten van premiemutaties op de loonsom ambte- 
naren. Zoals reeds toegelicht zijn geen algemene verhogingen van 
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ambtenarensalarissen en uitkeringen verondersteld. Voor de periode 
1990 tot en met 1994 is een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor de 
overheidsuitgaven van circa 1,6% per jaar verwerkt. 

De rijksuitgavenquote van 1970 tot en met 1994 

Grafiek 5.5.1. De ri jks~itgavenquote~~ 4 970-4 994 

l De rijksuitgavenquote is het totaal van de rijltsuitgaven, inclusief het kapitaalmarktbeslag 
dat is opgenomen in de debudgetteringsregel, uitgedrukt in procenten van het nationaal 
inkomen. Opgemerkt zij dat bi j  de berekening van de rijksuitgavenquote er niet gesaldeerd 
wordt met de niet-belastingontvangsten. 

ijEcscr;uitgavewq~~te Uit de grafiek blijkt dat in het begin van de jaren tachtig sprake is 
gedaald geweest van een ommekeer in de ontwikkeling van de rijksuitgaven- 

quote. Terwijl deze quote tussen 1970 en 1982 met ruim 16%-punt NI is 
toegenomen, treedt tussen 1982 en 1990 naar verwachting een daling 
op met 7,4%-punt Nl. Per jaar komt dit neer op een daling met 
gemiddeld 0,9%-punt NI. In 1986 en 1987 treedt een incidentele stijging 
op vanwege de registratieproblematiek bij de WIR-uitgaven. 

De grafiek laat tevens zien dat de rijksuitgavenquote tussen 1990 en 
1994 volgens de huidige meerjarencijfers en bij de technisch veronder- 
stelde bevriezing van ambtenarensalarissen en uitkeringen verder zal 
dalen. Bij de bepaling van de rijksuitgavenquote is uitgegaan van een 
jaarlijkse groei van het nationale inkomen van 41/40/~. De verwachte - 
jaarlijkse procentuele uitgavengroei inclusief de ontwikkelingen in de 
debudgetteringsregel ad 1 ,2°/~, blijft daar duidelijk bij achter. Als gevolg 
daarvan blijft de rijksuitgavenquote fors dalen in de periode 1990-1 994. 
In de grafiek is evenwel ook aangegeven wat er met de rijksuitgaven- 
quote gebeurt indien, conform de eerder genoemde veronderstellingen, 
de ambtenarensalarissen jaarlijks met 2% en de uitkeringen jaarlijks met 
1,75% zouden worden verhoogd. Dan blijkt de rijksuitgavenquote nog 
steeds te blijven dalen, zij het in duidelijk geringere mate dan bij de 
bevriezingsveronderstelling. 

Uiteraard zal de daling des te geringer worden indien en voorzover er 
ten opzichte van de huidige meerjarencijfers ongecompenseerde beleids- 
intensiveringen of per saldo tegenvallers zouden optreden. Het is 
derhalve van belang dat overschrijdingen van de meerjarencijfers worden 
voorkomen. Immers, een afnemende rijksuitgavenquote is van essentieel 
belang om het financieringstekort en/of de belastingdruk te laten dalen. 
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In de periode 1970-1 982 is de rijl<suitgavenquote met circa 17%-punt NI 
toegenomen. Vanaf 1982 is deze stijging omgezet in een gestage daling. 
De rijksuitgavenquote vertoont in de jaren tussen 1982 en 1990 een 
daling met in totaal ruim 7%-punt NI. De gerealiseerde omslag is niet 
alleen te danken aan de meevallende economische groei maar ook aan 
het meer beheerste budgettaire beleid in de jaren tachtig dat wordt 
gemarkeerd door forse ombuigingen. De daling van de rijltsuitgaven- 
quote vormde een essentieel onderdeel van het kabinetsbeleid; het 
bereiken van deze doelstelling heeft het mogelijlc gemaald het financie- 
ringstekort van het Rijk als percentage van het nationale inkomen van 
1983 op 1990 ongeveer te halveren. Het dalende financieringstekort 
heeft echter niet Itunnen voorkomen dat de rente-uitgaven sterk zijn 
gestegen, tussen 1982 en 1990 met liefst 12,O miljard. Deze forse 
toename heeft tot verdringing van andere uitgaven geleid. 

De daling van de rijksuitgavenquote is telkens weer bemoeilijlct door 
voortdurend optredende uitgavenoverschrijdingen. Dit blijkt in dit 
hoofdstuk uit de toelichting die is gegeven op de ontwil&eling van de 
rijksuitgaven 1990 ten opzichte van de Miljoenennota 1989 en het 
Regeeral&oord. Eveneens blijlet uit deze toelichting dat deze uitgaven- 
overschrijdingen het kabinet voortdurend hebben genoopt tot  forse 
ombuigingsmaatregelen op de Rijksbegroting. Hiermee is een belangrijk 
deel van de uitgavenoverschrijdingen gecompenseerd. Niettemin 
betekenen de resterende ongecompenseerde uitgavenoverschrijdingen 
dat de uitgavenbeheersing zeker nog niet voldoende is, hetgeen ook in 
de toelcomst gevaren kan opleveren voor de beheersing van de rijksuit- 
gaven. In de achter ons liggende jaren was de consequentie van de 
uitgavenoverschrijdingen dat, ondanks forse belastingmeevallers, er 
nauwelijks ruimte resteerde om het financieringsteleort verder terug te 
dringen dan het minimum dat was afgesproleen. 

In de huidige meerjarencijfers ligt een groei van de rijksuitgaven 
(exclusief debudgetteringen) met 1 1,8 miljard besloten van 1990 tot 
1994 indien wordt uitgegaan van de technische veronderstelling van 
bevriezing van ambtenarensalarissen en uitkeringen. Indien van een 
aanpassing van ambtenarensalarissen (+  2% per jaar) en uitkeringen 
( f  l ,75% per jaar) wordt uitgegaan, wordt die uitgavengroei duidelijk 
hoger. Een dergelijke groei van de rijksuitgaven maalct toch een verdere 
daling van de rijl<suitgavenquote mogelijk, indien althans de geraamde 
stijging van het nationale inkomen inderdaad wordt gerealiseerd. Deze 
uitgavengroei hangt samen met groei-afspraken en -wederom - met 
toenemende rente-uitgaven. Het verdringingseffect dreigt zich opnieuw 
voor te doen. Bij deze uitkomsten dient bedacht te worden dat de 
huidige meerjarencijfers niet eventuele claims en ombuigingen bevatten 
die aan de orde komen bij de Itabinetsformatie. Een verdergaande daling 
van de rijltsuitgavenquote is evenwel essentieel voor een verdere daling 
van het financieringstekort en van de belastingdruk. En een afnemend 
financieringstelcort is cruciaal voor het beperken van de groei van de 
rente-uitgaven en voor het voorlcomen van het met de groei van de 
rente-uitgaven gepaard gaande verdringingseffect. 
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6.1 Inleiding 

eer aandacht voor beheer en In hoofdstuk 5 is uitvoerig ingegaan op het probleem van de regelmatig 
terugkerende overschrijdingen van begrotingen en meerjarencijfers. 
Mede door deze overschrijdingen is sedert enkele jaren het besef 
gegroeid dat de (politieke) aandacht niet beperkt mag blijven tot het 
formuleren van beleidsvoornemens, maar ook gericht moet zijn op een 
goed beheer en een adequate beheersing van de uitvoering van de 
begrotingen. In het Regeerakkoord van 1986 is hier ook op gewezen. De 
uitvoering van beleidsvoornemens, het concrete beheer en de verant- 
woording over het beheer hebben sindsdien, mede dankzij de kritische 
benadering van Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer, veel meer 
aandacht gekregen. 

In de afgelopen kabinetsperiode zijn belangrijke vorderingen gemaakt 
op het vlak van het beheer van de rijksgelden. De meest opvallende 
ontwikkeling in dit verband is de operatie comptabel bestel. Die richt zich 
op verbetering van de administratieve organisatie bij de departementen 
waaronder het consequent in beeld brengen van kas en verplichtingen, 
het tijdig verstrekken van duidelijke informatie over de begrotingsvoorbe- 
reiding en -uitvoering en op een versterking van de accountantscontrole. 
Een en ander leidt tot een ingrijpende herziening van de departementale 
administraties. In het kader van deze operatie zijn en worden tal van 
activiteiten verricht. Getracht wordt de doelstellingen zoveel mogelijk in 
1990 te realiseren. 

In de op 7 juni 1989 gehouden Uitgebreide Commissievergadering 
( U W )  van de commissie voor de Rijksuitgaven over het comptabele 
bestel is toegezegd, dat evenals in voorgaande jaren, in de Miljoe- 
nennota 1990 ingegaan zal worden op de operatie comptabel bestel. Dat 
gebeurt in paragraaf 6.2. Een goed functionerend comptabel bestel, 
waarin de informatievoorziening op orde is gebracht, is noodzakelijk om 
te komen tot een betere beheersing van de begroting en de meerjarenra- 
mingen. In genoemde UCV is daarom aandacht gevraagd voor het 
bereiken van concreet aanwijsbare resultaten van de verbetering van het 
comptabele bestel. Daarbij werd onder meer gedoeld op maatregelen ter 
voorkoming van over- en onderschrijdingen van begrotingsramingen. In 
dit verband kan worden gewezen op de in januari 1988 nieuw vastge- 
stelde regels van het stringente begrotingsbeleid. Die regels, die in de 
vorige Miljoenennota (paragraaf 6.2) zijn toegelicht, vormen een geheel 
van afspraken ter compensatie van onverhoopt optredende overschrij- 
dingen. Daarnaast zijn naar aanleiding van opgetreden overschrijdingen 
van open-einderegelingen de ramingen van onderwijs en volkshuis- 
vesting eerder dit jaar al kritisch bezien. Daarvan is melding gemaakt in 
de Voorjaarsnota 1989. Op advies van de studiegroep Begrotingsruimte 
heeft het kabinet daarnaast in de afgelopen maanden de kwaliteit van de 
huidige begrotings- en meerjarenramingen meer in het algemeen bezien. 
De bedoeling is dat bij het aantreden van het volgende kabinet beschikt 
kan worden over zo goed mogelijke meerjarenramingen. In paragraaf 6.3 
wordt daarop ingegaan. 

Ten slotte komt in paragraaf 6.4 het karakter van de meerjarenra- 
mingen aan de orde. De meerjarenramingen zijn een weergave van 
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* Kamerstukken 11, 1986-1 987, 19 395, nr 
14. 

Kamerstukken 11, 19 395, nrs. 15 en 20. 
1989. 

bestaand en geaccordeerd voorgenomen beleid. Voor het beoordelen 
van de meerjarenramingen is het enerzijds wenselijk inzicht te geven in 
de - vaak onzekere - factoren die de ramingen bepalen. Anderzijds is het 
zaak een verstarrende werking van meerjarencijfers te voorkomen. Met 
het oog daarop is het van belang het gevoerde en te voeren beleid regel- 
matig te evalueren. Daarbij kunnen onder meer efficiency- en effectivi- 
teitsindicatoren behulpzaam zijn. Het is de bedoeling dat dergelijke 
gegevens een plaats krijgen in de artikelsgewijze toelichting bij de begro- 
tingen. De vierde wijziging van de Comptabiliteitswet, waarop de begro- 
tingen 1990 evenals de begrotingen 1989 qua presentatie vooruit lopen, 
vormt daarvoor de formele basis. De begrotingen 1990 laten zien dat 
wat betreft het opnemen van efficiency-en effectiviteitsindicatoren de 
gewenste situatie nog niet is bereikt. 

veranderingen in de administratieve organisatie bij departementen 

Een uitgangspunt van de operatie comptabel bestel is meer greep te 
krijgen op de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Dat moet bereikt worden 
door naast de kas de aandacht ook te richten op de verplichtingen. 
Immers, als verplichtingen zijn aangegaan, volgen doorgaans vroeg of 
laat de betalingen. Het bijsturen van (dreigende) overschrijdingen 
geschiedt bijvoorbeeld door verplichtingen niet of  pas later aan te gaan. 
Omdat verplichtingen de voorloper van de uitgaven zijn, zijn zij ook een 
middel om ongewenste ontwikkelingen eerder te signaleren. 

De gewenste informatie over de verplichtingen stelt eisen aan de 
administraties van de departementen. Administraties waarin verplich- 
tingen en daaruit voortvloeiende kasbetalingen in samenhang worden 
ondergebracht, kwamen nagenoeg niet voor. In de brief van 4 februari 
1986' over het comptabele bestel, in het plan van aanpak comptabel 
bestel2 en in de beide tot dusver verschenen voortgangsrapportages3 
over de operatie comptabel bestel alsmede in de Miljoenennota's 1988 
en 1989 is melding gemaakt van de noodzakelijke aanpassingen van de 
administraties bij de departementen en van de vorderingen die daarbij 
zijn gemaakt. Tevens heeft bij de departementen bezinning plaats 
gevonden over de mate van decentralisatie van de bevoegdheden en 
(budget-)verantwoordelijkheden, hetgeen onder meer gevolgen heeft 
voor de informatiestromen binnen een departement. Dit alles leidt tot 
veranderingen in de administratieve organisatie op de departementen. 

Dit veranderingsproces bij de departementen vordert gestaag. De 
fasen waarin de departementen verkeren, lopen nogal uiteen zoals ook is 
beschreven in de laatste voortgangsrapportage. In het afgelopen jaar is 
opnieuw veel werk verzet. Bij bijna alle departementen worden nieuwe 
geautomatiseerde financieel-administratieve systemen opgezet en 
bestaande systemen aangepast. Daarbij wordt voldaan aan de specifieke 
eisen die de verschillende departementale organisaties stellen. Tevens 
wordt de administratieve organisatie beschreven en geactualiseerd. 
Onvermijdelijk gaat dit veranderingsproces met tal van problemen 
gepaard. Soms worden resultaten bereikt met vallen en opstaan. 

Aangezien het kabinet er zeer aan hecht dat ook dit deel van de 
operatie comptabel bestel zoveel mogelijk in (de loop van) 1990 gereed 
zal zijn, heeft het zich bezonnen op de daartoe beschikbare middelen. 
Tegen de achtergrond van de geconstateerde problemen en van de 
prioriteit die deze operatie verdient, heeft het Itabinet tot een totaal- 
bedrag van ruim 50  miljoen aan extra middelen vrijgemaakt voor 1989 
en 1990 tezamen. Deze 50 miljoen komen bovenop de 240 miljoen die 
het kabinet reeds eerder voor deze operatie had vrijgemaakt. Toedeling 
van dit extra bedrag zal plaatsvinden aan de hand van concrete beste- 
dingsplannen. De extra gelden zijn ten dele geraamd op de aanvullende 
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post comptabel bestel, ten dele zijn ze reeds toegedeeld aan de begro- 
tingen. 

Kamerstukken 11, 1988-1 989, 20 392, nr. 
12. 

Staatsblad 1987, 606 

Duideluke presentatie van informatie 

Om een betere beheersing van de overheidsfinanciën te verkrijgen, zijn 
de veranderingen van de administratieve organisatie bij de departe- 
menten op zichzelf niet voldoende. De in de administratie aanwezige 
informatie zal voor alle betrokkenen duidelijk gepresenteerd dienen te 
worden. De inrichting van de begrotingen en van de toelichtingen bij de 
begrotingen heeft daarom vorig jaar, in samenspraak tussen parlement 
en regering, een belangrijke gedaantewisseling ondergaan. 

Zoals de commissie voor de Rijksuitgaven in haar evaluatie van de 
nieuwe begrotingspresentatie4 heeft gesteld, komt het er nu op aan, 
gegeven de nieuwe opzet van de begrotingen, de informatie die 
benodigd is voor het autoriseren van de begrotingen, verder toe te 
spitsen op de wensen van de Staten-Generaal. In overleg met de Staten- 
Generaal moet het mogelijk zijn op dit vlak verdergaande verbeteringen 
te bereiken. 

Dat geldt ook voor de departementale rekeningen. De vierde wijziging 
van de Comptabiliteitswet 1976 voorziet erin dat de financiële verant- 
woording van een departement niet alleen bestaat uit een begrotingsre- 
kening maar ook uit een saldibalans en een toelichting. De verant- 
woording bij de rijksoverheid krijgt daarmee een volwaardige plaats. 
Verschillende departementale rekeningen over 1988 zijn, vooruitlopend 
op de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet, inmiddels van een 
toelichting voorzien. Een verdere verbetering ligt in het verschiet. 

Tijdigheid van informatie 

Wat betreft de tijdigheid van de budgettaire verslaglegging is in 1987 
een belangrijke stap voorwaarts gezet met het van kracht worden van de 
derde wijziging van de Comptabiliteitswet l 9765. Daarmee werd onder 
meer een versnelling van de verantwoordingsprocedure beoogd door op 
Prinsjesdag afzonderlijke departementale rekeningen over het afgelopen 
jaar, tezamen met rapporten van de Algemene Rekenkamer over die 
rekeningen, bij de Staten-Generaal in te dienen. Daarna wordt de verant- 
woordingsprocedure afgesloten met de indiening van de door de Reken- 
kamer goedgekeurde Rijksrekening die een bundeling van alle departe- 
mentale rekeningen is. Uitzonderingen daargelaten, bevat de Rijksre- 
kening geen informatie die niet reeds via de departementale rekeningen 
en de rapporten van de Rekenkamer bekend was. In de situatie vóór de 
derde wijziging van de Comptabiliteitswet werd alleen via de Rijksre- 
kening - vele jaren later - verantwoording afgelegd. 

Een indruk van de versnelling van de verantwoordingsprocedure wordt 
verkregen door het indieningstijdstip van de departementale rekeningen 
1987 te vergelijken met dat van de Rijksrekening. Alle departementale 
rekeningen 1987 zijn op Prinsjesdag 1988 ingediend bij de Staten- 
Generaal, maar de Rijksrekening 1987 is thans nog niet ter goedkeuring 
aan de Algemene Rekenkamer gezonden. Dat kan pas gebeuren nadat 
alle suppletore begrotingen over 1987 door de Staten-Generaal zijn 
vastgesteld. Ter illustratie zij voorts vermeld dat de wet tot vaststelling 
van het slot van de Rijksrekening 1979, de zogenoemde Rekenwet, op 1 
september 1988, dus bijna negen jaar na afloop van 1979, bij de Staten- 
Generaal is ingediend. Tegelijk met de Miljoenennota 1990 worden, 
volgens de snelle procedure die thans voor het tweede achtereenvol- 
gende jaar van kracht is, de departementale rekeningen 1988 aan de 
Staten-Generaal aangeboden. Vermeld zij dat deze versnelling van de 
verantwoordingsprocedure gepaard is gegaan met een omvangrijke 
operatie om de achterstanden bij de indiening van suppletore begro- 
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tingen en Rijksrelteningen weg te werken. De indiening van de Rijksreke- 
ningen 1980 t/m 1986 bij de Staten-Generaal wacht thans op 
goedkeuring door de Algemene Rekenkamer. 

" - 
,; i;Cangi uech U I ' G Í G ~ I ~ ~  en Doordat de departementale rekeningen op Prinsjesdag bij de Staten- 
, r ~ ~ [ 2 1 : ~ ~ ~  ?e irert.,ni~,\ra.m G'CJCCII~ Generaal worden ingediend, beschikt men bij de beoordeling van een 

nieuwe begroting over de realisatiecijfers over het afgelopen jaar. Ook is 
in de artikelsgewijze toelichting bij een begroting informatie opgenomen 
over de ontwikkeling van de lopende begroting. Tevens zijn inmiddels alle 
suppletore begrotingen over het lopende jaar 1989 naar aanleiding van 
de in de Voorjaarsnota gemelde mutaties bij de Staten-Generaal 
ingediend. Er wordt naar gestreefd deze suppletore begrotingen in 1990 
tegelijk met de Voorjaarsnota 1990 in te dienen. 

Voorts beschikken de Staten-Generaal over het rapport van onderzoek 
van de Algemene Rekenkamer dat bij elke departementale rekening over 
het afgelopen jaar is gevoegd. Dit rapport bevat een onafhankelijk 
oordeel over het financiële beheer en de verantwoording die ministers 
daarover afleggen. 

Accountantscontrole 

Ten opzichte van vorig jaar is bij de accountantscontrole eveneens 
vooruitgang te constateren. De samenvattende accountantsrapporten 
vermelden dat een groter controleterrein is bestreken dan een jaar 
geleden. Bijlage 18 laat zien dat bij een aantal departementen de 
strekking van de accountantsverklaring in positieve zin is gewijzigd ten 
opzichte van vorig jaar. Ook uit de rapporten van de Algemene Reken- 
kamer komt het beeld naar voren van een toegenomen bereik van de 
controle, aan de hand waarvan een oordeel kan worden gegeven omtrent 
de rechtmatigheid en volledigheid van de uitgaven en de ontvangsten. 
Opgemerkt zij overigens dat het ontbreken van een (goedkeurende) 
accountantsverklaring in een aantal gevallen mede samenhangt met het 
moeilijk te beoordelen (mogelijke) misbruik en oneigenlijk gebruik van 
regelingen. Bij de vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet zal hierop 
naar aanleiding van de reikwijdte van de accountantsverklaring worden 
ingegaan. Verdere verbetering van de administratieve organisatie en van 
de geautomatiseerde financieel-administratieve systemen vormen bij een 
aantal departementen belangrijke randvoorwaarden om over 1990 over 
een (goedkeurende) accountantsverklaring te kunnen beschikken. Het 
kabinet streeft ernaar en verwacht dat dit, mede op grond van de stand 
van zaken die in de Tweede voortgangsrapportage comptabel bestel is 
geschetst, bij vrijwel alle begrotingen het geval zal zijn. 

? i i ~ ~ ~ ' G . ' ~ ~ ~ z ~ ~ r ~ ~ ~ ~  De werkzaamheden in het kader van de uniformering van de 
controle-aanpak van de departementale accountantsdiensten (DAD's) 
vormen thans één van de belangrijkste activiteiten op het gebied van de 
accountantscontrole bij de rijksoverheid. In interdepartementaal verband 
worden gemeenschappelijke uitgangspunten van deze uniforme 
controle-aanpak in richtlijnen samengevat. 

Overige aktiviteiten 

Op het vlak van de comptabele regelgeving is veel voortgang geboekt, 
Nadat inmiddels drie wijzigingen van de Comptabiliteitswet 1976 van 
kracht zijn geworden, zijn de vierde en de vijfde wijziging ver gevorderd. 
De vierde wijziging6 is op 13 januari 1989 ingediend bij de Tweede Kamer 
Op 1 1 september 1989 is de memorie van antwoord naar aanleiding 
van het voorlopig verslag aan de Tweede Kamer gezonden. Het kabinet 
gaat ervan uit dat de Staten-Generaal aan de behandeling van de vierde 
wijziging hoge prioriteit zullen verlenen. In de vijfde wijziging wordt 

Kamers tuk l<en  11, 1988-1989r 20994, nrs.  ingegaan op de taak en werl~wijze van de Algemene Rekenkamer, mede 
1-2. in relatie tot die van de departementale accountantsdiensten. Daarbij 
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komt zoals gezegd ook de reikwijdte van de accountantsverklaring aan de 
orde. Over het wetsvoorstel heeft de Algemene Rekenkamer op 6 juli 
1989 advies uitgebracht. Het wetsvoorstel zal een dezer dagen worden 
voorgelegd aan de Raad van State. Het kabinet verwacht dat de vijfde 
wijziging nog in 1989 bij de Tweede Kamer zal kunnen worden 
ingediend. Daarnaast zij vermeld dat in het kabinetsstandpunt over 
controle op specifieke uitkeringen van 24 februari 1989 (Kamerstukken 
II, vergaderjaar 1988/1989, 2 0  800, nr. 33) is aangekondigd dat de 
regelgeving zodanig zal worden geharmoniseerd en aangepast dat de 
gemeenten en provincies voor hun verantwoording in beginsel kunnen 
volstaan met toezending van de jaarstukken met bijbehorende verklaring 
en verslag van de accountant. 

Met het vaststellen van de Regeling Departementale Begrotingsadmi- 
nistratie (RDB), die is gebaseerd op de vierde wijziging van de Comptabi- 
liteitswet 1976, zijn de voorwaarden voor een administratieve aanpak in 
de gehele rijksdienst geformaliseerd. Deze regeling bevat de eisen die, 
mede uit hoofde van de toezichthoudende taak van de minister van 
Financiën, aan de administraties van de departementen worden gesteld. 
Ook de voorschriften omtrent de informatie die de vakdepartementen 
maandelijks en jaarlijks aan het ministerie van Financiën dienen te 
zenden, zijn in de regeling opgenomen. De RDB zal in werking treden 
nadat de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 van kracht is 
geworden. Intussen vormt de RDB, die reeds als informatief stuk is 
opgenomen in het Handboek Financiële Informatie en Administratie 
Rijksoverheid (HAFIR), wel een maatstaf aan de hand waarvan de depar- 
tementen hun nieuwe geautomatiseerde systemen opzetten. 

ere ~omptabedei In het komende jaar moeten ook nog enkele produkten op het terrein van 
de regelgeving tot stand worden gebracht. Gebaseerd op de vierde 
wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 zal met name lagere regel- 
geving moeten worden aangepast. Daarbij kan gedacht worden aan 
regels voor het boeken op rekeningen buiten begrotingsverband. 

Geautomatiseerde Naar verwachting zal in het komende jaar ook verdere vooruitgang 
gsgewenstillitwisseOi~ worden geboekt bij de ontwikkeling van het systeem voor geautomati- 

seerde gegevensuitwisseling tussen de vakdepartementen en het minis- 
terie van Financiën. Dit systeem zal het overleg tussen de ministeries en 
het ministerie van Financiën over begrotingsvoorbereiding, meerjarenra- 
mingen en begrotingsuitvoering gaan ondersteunen. Op de vakdeparte- 
menten zullen zonodig aansluitingen met bestaande systemen tot stand 
worden gebracht. De vakdepartementen zullen daartoe hun geautomati- 
seerde administraties in overeenstemming brengen met de specificaties 
zoals beschreven in de RDB. 

De operatie comptabel bestel leidt niet vanzelf tot betere begrotings- en 
meerjarenramingen. Het bereiken van de doelstellingen van de operatie 
is daarvoor wel een voorwaarde. Verwacht mag immers worden dat de 
kwaliteit van de ramingen toeneemt wanneer bij de uitgavenramingen de 
verplichtingen worden betrokken, wanneer ramingen en realisaties met 
elkaar worden geconfronteerd en wanneer ramingen goed worden onder- 
bouwd. Geleidelijk moet het mogelijk zijn de kwaliteit van de ramingen te 
verbeteren. 

Het kabinet is er zich van bewust dat de problemen die zich in de 
afgelopen jaren regelmatig hebben gemanifesteerd, te weten grote 
begrotingsoverschrijdingen, daarmee niet op korte termijn worden 
opgelost. Vooral bij open-einderegelingen hebben zich de afgelopen 
jaren, zoals ook uit hoofdstuk 5 blijkt, omvangrijke overschrijdingen 
voorgedaan. Daarbij is het moeilijk om precies te duiden waardoor deze 
overschrijdingen veroorzaakt zijn. Van verschillende kanten is benadrukt 
dat het voortdurend optreden van begrotingsoverschrijdingen mede duidt 
op tekortschietende ramingen. 
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Daarom heeft het kabinet op advies van de studiegroep Begrotings- 
ruimte besloten tot een meerjarencijferexercitie waarvan de Tweede 
Kamer op de hoogte is gesteld7. De bedoeling van deze exercitie, waarbij 
ook het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek zijn betrokken, is in de eerste plaats 
om ten behoeve van het komende regeerakkoord over zo realistisch 
mogelijke meerjarenramingen te beschikken en in de tweede plaats om 
op de langere termijn de kwaliteit van de onderbouwing van begrotings- 
en meerjarenramingen te verbeteren. De val van het kabinet heeft ertoe 
geleid dat deze exercitie, die oorspronkelijk voor het najaar van 1989 
was voorzien, in de ti jd naar voren is gehaald en daardoor ten dele 
samen is gaan vallen met de voorbereiding van de begroting 1990 en de 
meerjarencijfers 1991-1 994. De aandacht is daarbij vooral gericht op 
het eerstgenoemde doel van de exercitie, te weten het op korte termijn 
verbeteren van de ramingen van open-einderegelingen. In totaliteit heeft 
deze meerjarencijferexercitie voor de rijksbegroting geresulteerd in de 
volgende bijstellingen van de cijfers: 

Tabel 6.3.1 Cijfermatige uitkomsten van de meerjarencijferexercitie voor de rijltsbe- 
grotingl ( + = teltortverhogend) 

l De effecten van deze ramingsherzieningen mogen niet zonder meer worden opgeteld bij 
de middellange termijnprognoses van het CPB, omdat ze daarin al voor een deel zijn 
verwerkt. 

Deze bedragen zijn opgenomen in het budgettaire totaalbeeld van deze 
Miljoenennota. Ze zijn verwerkt in een aparte aanvullende post. Er heeft 
nog geen verwerking op de begrotingshoofdstuklten plaatsgevonden. Bij 
de kabinetsformatie zal moeten worden bezien in hoeverre deze bijstel- 
lingen ook in de individuele begrotingshoofdstukken worden verwerkt. 
Voor een uitgebreidere toelichting op de meerjarencijferexercitie zij 
verwezen naar bijlage 19. In deze bijlage wordt tevens ingegaan op de 
ramingsbijstellingen bij de sociale verzekeringen. 

Het karakter van meerjarencijfers 

De meerjarencijfers die door een kabinet worden opgesteld, zijn niet een 
simpele extrapolatie van cijfers op basis van technische veronderstel- 
lingen. De meerjarencijfers zijn een weergave van bestaand en geaccor- 
deerd voorgenomen beleid. Ook de spelregels van het stringente begro- 
tingsbeleid zijn op de meerjarencijfers van toepassing. Overschrijdingen 
van meerjarencijfers behoren volgens deze regels gecompenseerd te 
worden. Overigens worden de meerjarencijfers, in tegenstelling tot de 
begrotingscijfers, niet geautoriseerd oftewel via de begrotingswet 
formeel goedgekeurd door de Staten-Generaal. In die zin hebben ze dan 
ook een lagere status dan de begrotingscijfers. 

F c r ; r c î k ~  11fie~~;.~~~~ii^erucij~E18rs in Cw:t Hoewel meerjarencijfers een nuttige functie vervullen, is er het gevaar 
f : l e g ~ - ~ 4 ? ! ~ ~ g s p ~ r a c e s  dat ze verstarrend werken. Het budgettaire beleid wordt vaalt geformu- 

leerd in termen van mutaties. Veelal gaat het dan om mutaties ten 
opzichte van de eerder vastgestelde meerjarencijfers. De verticale en 
horizontale toelichting, maar ook de spelregels van het stringente begro- 
tingsbeleid zijn daarvan een illustratie. Een eenmaal opgenomen niveau 
van een raming staat daardoor vaak, ten onrechte, nauwelijks meer ter 
discussie. De aandacht wordt veelal gericht op de afwijkingen, de 
groeiers en de dalers. 

Kamerstukken 11, 1988-1 989, 20 995, nr. Het verbeteren van de informatie over de (volume- en prijs-)factoren 
2 die het uitgavenverloop bepalen alsmede over de effecten die met het 
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gevoerde beleid worden bereikt, kan ertoe bijdragen dat de kwaliteit van 
de meerjarencijfers toeneemt en dat een aanzet wordt gegeven tot een 
evaluatie van het beleid waarvan de meerjarencijfers een weergave zijn. 
Als gevolg daarvan kan ook het potentiële gevaar van verstarring van 
meerjarencijfers worden tegengegaan. 

De onderbouwing van meerjarencijfers 

Bij het doorlichten van de meerjarencijfers in het kader van de meerja- 
rencijferexercitie zijn op verschillende beleidsterreinen onzekerheden in 
de factoren die de ramingen bepalen, aan het licht gekomen. Tevens is 
gebleken dat in een aantal gevallen de onderbouwing van de ramingen 
nog te wensen overliet. 

roterre wam hst Onzia~ht in ds In de komende jaren zal over de hele linie het inzicht in de ramingen 
ramingen systematisch vergroot moeten worden. De meerjarencijfers dienen 

zoveel mogelijk met volume- en prijsfactoren te worden onderbouwd. Ook 
de risico's van het optreden van afwijkingen dienen in kaart te worden 
gebracht. De resultaten daarvan moeten tot uitdrukking worden gebracht 
in de begrotingsstukken, met name in de artikelsgewijze toelichting. Het 
verbeteren van ramingsmodellen en het vinden van goede determine- 
rende factoren is overigens lang niet altijd een eenvoudige zaak. In 
bijlage 19 is onder meer aangegeven dat er allerlei interacties aan de 
orde kunnen zijn tussen demografische, sociale, culturele, technolo- 
gische en economische factoren die het uitgavenbeloop van 
open-einderegelingen bepalen. 

Bedacht zij dat ook bij goed onderbouwde ramingen onder- en 
overschrijdingen zich kunnen blijven voordoen. Dit geldt in het bijzonder 
bij open-einderegelingen. De essentie van dergelijke regelingen is 
immers dat de feitelijke uitgaven niet bepaald worden door het geraamde 
begrotingsbedrag respectievelijk door de meerjarencijfers, maar door de 
wettelijke basisregeling en de externe factoren die daarbij een rol spelen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het aantal werklozen bij de werkloos- 
heidsuitgaven, de inkomensontwikkeling bij de uitgaven voor individuele 
huursubsidie en de leerlingenaantallen bij de onderwijsuitgaven. Derge- 
lijke externe factoren zullen nooit perfect voorspeibaar worden. Dat 
betekent dat, zolang het open-eindekarakter van dit soort uitgaven 
gehandhaafd blijft, het risico van (onder- en) overschrijdingen blijft 
bestaan. In die zin is ook de (mede-)wetgever verantwoordelijk voor (het 
risico van) overschrijdingen van begrotingen en meerjarencijfers; alleen 
de wetgever immers kan open-einderegelingen wijzigen. 

Bij de uitgaven zonder open-eindekarakter ligt dit anders. Deze zijn te 
beschouwen als gebudgetteerde uitgaven. Het vaststellen van de 
daarvoor beschikbaar te stellen begrotingsbedragen en bijbehorende 
meerjarencijfers is een zaak van (jaarlijkse) politieke besluitvorming. Ook 
bij dergelijke uitgaven spelen soms externe invloeden een rol. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de bouw van gevangenissen in relatie tot de crimi- 
naliteitsontwikkeling en de bouw van bejaardenhuizen in relatie tot de 
ontwikkeling van het aantal bejaarden. Duidelijk is dat dergelijke factoren 
van belang zijn bij het onderbouwen en toelichten van begrotings- en 
meerjarencijfers. Maar die rol is een wezenlijk andere dan bij 
open-einderegelingen. Het is namelijk niet zo dat dergelijke externe 
factoren ((als vanzelf)), op grond van wettelijk vastgelegde rechten, 
doorwerken in de desbetreffende uitgavenbudgetten, zoals wel het geval 
is bij open-einderegelingen. Overigens zullen dergelijke factoren 
natuurlijk wel een rol spelen bij het afwegingsproces, waarin de desbe- 
treffende budgetten respectievelijk meerjarencijfers moeten worden 
vastgesteld. Het politieke afwegingsproces mag echter niet verdrongen 
worden door mechanisch berekende trends. In de eerste plaats zou dat 
geen goede zaak zijn omdat dat het primaat van de politieke besluit- 
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vorming bedreigt. In de tweede plaats zou het de flexibiliteit van de 
overheidsuitgaven doorkruisen. 

Evaluatie van het beleid dat is vervat in de meerjarencljfers 

Ook andere dan (louter) financiële gegevens spelen, zo blijkt uit het 
voorgaande, een rol bij het hanteren van meerjarencijfers. Daarbij gaat 
het in de eerste plaats om het zichtbaar maken van de ingezette 
middelen, die ten grondslag liggen aan de geraamde geldbedragen. Het 
gaat dan dus om het correct tot uitdrukking brengen van de relatie 
tussen ingezette middelen en de daartoe benodigde geldbedragen, 
gegeven een vastgesteld beleid. Daarnaast kunnen volumegegevens over 
activiteiten, prestaties en effecten het inzicht in het beoogde beleid en in 
de geraamde geldbedragen vergroten en daarmee het gebruik van de 
meerjarencijfers ten goede komen. 

Kennis van deze gegevens maakt het voorts mogelijk de beoogde en 
de gerealiseerde uitkomsten van het beleid (de effectiviteit), alsmede de 
geplande en de gerealiseerde kosten van het beleid (de efficiency) tot 
uitdrukking te brengen. 

Met de ontwikkeling van kengetallen, waarmee een indicatie van 
efficiency en effectiviteit kan worden verkregen, wordt in aansluiting op 
de eerder genoemde verbeteringen van het comptabele bestel een nuttig 
instrument gecreëerd voor de allocatie en het beheer. Deze indicatoren 
vormen niet het enige instrument. Voor de allocatie is er allereerst de 
normale begrotingscyclus, waarbinnen jaarlijks aan de hand van 
begroting en toelichting de prioriteitenstelling plaatsvindt. Ter onder- 
steuning daarvan is verder de heroverwegingsprocedure van belang. In 
die procedure wordt jaarlijks een aantal terreinen van overheidszorg 
kritisch doorgelicht. 

Internationaal is thans, in aanvulling op dit soort instrumenten, een 
tendens waarneembaar tot het ontwikkelen en hanteren van efficiency- 
en effectiviteitsindicatoren als reguliere elementen in het begrotings- 
proces. Ook in Nederland neemt de aandacht hiervoor toe. De Tweede 
Kamer heeft recent8 geconstateerd dat aandacht geboden is voor het 
ontwikkelen van ctzinvolle prestatie- en effectindicatoren)). Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau heeft in zijn onlangs gepubliceerde rapport 
((Doelmatig Dienstverlenen)) uitvoerig aandacht besteed aan hetzelfde 
onderwerp. 

In de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 is het voorschrift 
opgenomen dat, als vast onderdeel van de artikelsgewijze toelichting van 
begrotingen, aandacht moet worden besteed aan volumegegevens. Deze 
verzamelterm omvat onder andere efficiency- en effectiviteitsindicatoren. 
In de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe begrotingspresentatie is reeds 
ten dele op deze wetswijziging vooruitgelopen. Ook in het verleden is op 
diverse wijzen getracht vanuit een soortgelijke optiek een instrumen- 
tarium, onder de naam prestatiebegroting, te ontwikkelen. De ervaringen 
die op rijksniveau met prestatiebegroting zijn opgedaan zijn teleur- 
stellend geweest. Daaraan hebben verschillende factoren ten grondslag 
gelegen. Een belangrijke factor was dat er op beleidsniveau (politiek en 
ambtelijk) weinig interesse bestond voor de resultaten van de prestatie- 
begroting die vaak uit beleidsoogpunt ook weinig relevant zijn. 

B~O@iids~ma.t"og~ rsisvantie Bij het ontwikkelen van efficiency- en effectiviteitsindicatoren zal de 
beleidsmatige relevantie van die indicatoren derhalve voorop moeten 
staan. De indicatoren moeten direkt aansprekend zijn, zowel ten behoeve 
van de overheidsdiensten die het aangaat als ten behoeve van de Staten- 

' Kamerstukken 11 ,  1988-1989.20392 nr. Generaal. Bij een grotere beleidsmatige relevantie van de gegevens zal 
12. ook de noodzakelijke politieke betrokkenheid gemakkelijk ontstaan. 
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activiteit, te weten de verbetering van de ramingen van open-einderege- 
lingen ten behoeve van de kabinetsformatie, is inmiddels voltooid. Voor 
het tweede deel, te weten de integrale onderbouwing van alle ramingen, 
zal nog veel werk moeten worden verricht. 

Het ontwikkelen van efficiency- en effectiviteitsindicatoren Itan een 
nuttige bijdrage leveren bij het onderbouwen van de ramingen. Los 
hiervan Itan dit instrument ook op zichzelf een goed beheer en een goede 
allocatie bevorderen. Bij het verder ontwil<ltelen van dit instrument, maar 
ook voor alle andere op het beheer en de beheersing van de rijksuitgaven 
gerichte activiteiten, zal een actieve aandacht van de Staten-Generaal 
ongetwijfeld inspirerend werken. 
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1.1. Vermoedelijke uitkomsten 1989 

Uitgaven Waarvan Waarvan niet rele- Relevante 
Ontwikkelings- vante uitgaven en uitgaven c.f. 
samenwerking overige correcties Bijlage 2 

I 

I I 

III 

I v 

v 
VI 

VI I 

VIII 

IX A 

IX B 

X 

XI 

XI I 

XIII 

XIV 

xv 
xv I 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Ontwikkelingssamenwerking 

Aanvullende posten 

Gemeentefonds 

Provinciefonds 

Fonds Investeringsrekening 

Rijkswegenfonds 

Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

Aanvullende post meerjarenciifer-exercitie 

Aanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

Consolidatie 

Totaal 196 404,4 (4  8 1 8,s) 22  301,7 174 102,7 

l Betreft liquiditeitsvoorschotten 
Nederlandsche Investeringsbank voor 
Ontwikkelingslanden 
* Betreft aflossing Staatsschuld 

Betreft verwerving Staatsschuld (incl. 
rente) en liquiditeitsvoorschotten 
Nederlandse Financieringsmaatschappij 
voor Ontwikkelingslanden. 

Bijlage 1 



- - 

Niet belasting Waarvan niet rele- Relevante 
ontvangsten vante ontvangsten en ontvangsten c.f. 

overige correcties Bijlage 2 

- l Huis der Koningin 

II Hoge Colleges van Staat en 

4 3  Kabinet der Koningin 

5,8 III Algemene Zaken 

IV Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en 
23,9 Arubaanse Zaken 

345,6 1 50,01 195,6 V Buitenlandse Zaken 

606,3 - 606,3 VI Justitie 

610,5 - 610,5 VII Binnenlandse Zaken 

1 851,6 - 1 851,6 VIII Onderwijs en Wetenschappen 

30 095,5 30 059,02 36,5 IX A Nationale Schuld 

6 149,3 2 500,03 3 649,3 IX B Financiën 

627,l X Defensie 

X1 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
5 900,84 Milieubeheer 

1 283,2 XII Verkeer en Waterstaat 

5 444,9 5 444,s XIII Economische Zaken 

541,5 541,5 XIV Landbouw en Visserij 

928,3 - 928,3 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

1 544,5 1 544,5 XVI Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

2 634,9 - 2 634,9 Aanvullende posten 

- - - Gemeentefonds 

- - - Provinciefonds 

675,O 675,O Fonds Investeringsrekening 

Rijkswegenfonds 

Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

- - Aanvullende post meerjarencijfer-exercitie 

- Aanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

- 405,9 - - 405,9 Consolidatie 

59 099,8 32 773,5 26 326,3 Totaal 

l Betreft liquiditeitsvoorschotten Hierin is niet opgenomen de derving ad 
Nederlandse Investeringsbank voor 185 miljoen van de normale aflossingen als 
Ontwikkelingslanden gevolg van de vervroegde aflossingen 

Betreft de uitgifte van vaste schuld woningwetleningen. Deze post is wel een 
Betreft portefeuille Staatsschuld, tijdelijke correctiepost bi j  de berekening van het 

financiering van liquiditeiten van de Neder- relevante financieringstekort voor 1989 (zie 
landse Financieringsmaatschappij voor hoofdstuk 4, tabel 4.2.1). 
Ontwikkelingslanden en door het Staats- 
muntbedrijf afgeleverde munt 

Bijlage 1 



1 -2. Ontwerpbegroting 1990 

Uitgaven c.f. Waarvan Waarvan niet rele- Relevante 
ontwerp-begroting , Ontwikkelings- vante uitgaven en uitgaven c.f. 

samenwerking overige correcties Bijlage 2 

I 

I I 

III ' 

IV 

v 
v1 
VII 

VIII 

IX A 

IX B 

X 

X I 

XII 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Ontwikkelingssamenwerking 

Aanvullende posten 

Gemeentefonds 

Provinciefonds 

Fonds Investeringsrekening 

Rijkswegenfonds 

Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

Aanvullende post meerjarencijfer-exercitie 

Aaanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

Consolidatie 

Totaal 197 139,9 (5 257,6) 22 71 2,2 174 427,7 

l Betreft liquiditeitsvoorschotten 
Nederlandsche Investeringsbank voor 
Ontwikkelingslanden 

Betreft aflossing Staatsschuld 
Betreft verwerving Staatsschuld (incl. 

rente) en liquiditeitsvoorschotten 
Nederlandse Financieringsmaatschappij 
voor Ontwikkelingslanden. 

Bijlage 1 



Niet belasting Waarvan niet rele- Relevante 
ontvangsten vante ontvangsten en ontvangsten c.f. 

c.f. ontwerp-begroting overige correcties Bijlage 2 

- - I Huis der Koningin 

I I  Hoge Colleges van Staat en 
5 2  Kabinet der Koningin 

0,7 I I I  Algemene Zaken 

IV Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en 
23.6 Arubaanse Zaken 

31 8,O 1 50,01 1 68.0 V Buitenlandse Zaken 

577,5 - 577,5 VI Justitie 

540,9 - 540,9 VII Binnenlandse Zaken 

935,5 935.5 VIII Onderwijs en Wetenschappen 

1 ,o Pm * 1 ,o IX A Nationale Schuld 

6 094,4 2 301,8= 3 792.6 IX B Financiën 

594,9 594,9 X Defensie 

XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
5 487,64 Milieubeheer 

2 11 3,9 XII Verkeer en Waterstaat 

6 O1 9,4 6 O1 9.4 XIII Economische Zaken 

459,2 - 459.2 XIV Landbouw en Visserij 

947,l - 947,l XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

1 635,7 - 1 635.7 XVI Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

- - - Ontwikkelingssamenwerking 

950,O - 950,O Aanvullende posten 

- Gemeentefonds 

- Provinciefonds 

575,O 575,O Fonds Investeringsrekening 

227,O Rijkswegenfonds 
- Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

64,4 64,4 Aanvullende post meerjarencijfer-exercitie 

- Aanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

- 461,4 - - 461,4 Consolidatie 

27 172,6 2 514,8 24 657,8 Totaal 

Betreft liquiditeitsvoorschotten 
Nederlandse Investeringsbank voor 
Ontwikkelingslanden 

Betreft de  uitgifte van vaste schuld 
Betreft portefeuille Staatsschuld, tijdelijke 

financiering van liquiditeiten van de Neder- 
landse Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden en door het Staats- 
muntbedrijf afgeleverde munt 

Het bedrag van de gederfde reguliere 
aflossingen uit hoofde van de vervroegde 
aflossingen in voorgaande jaren, dat wordt 
geraamd op 206 miljoen, is hier niet als 
correctiepost opgenomen. Deze post is wel 
een correctiepost bij de berekening van het 
relevante financieringstekort voor 1990 (zie 
hoofdstuk 2, tabel 2.1.2). 

Bijlage 1 



2.1 Relevante uitgaven 

Hoofdstukken 1988 1989 1990 

Vermoedelijke 
Uitkomsten 

Ontwerp- 
begroting 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
en Arubaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 

X11 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

os 
AP 

GF 

PF 

WIR 

RWF 

EG 

MF 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Ontwikkelingssamenwerking 

Aanvullende posten 

Gemeentefonds 

Provinciefonds 

Fonds Investeringsrekening 

Rijkswegenfonds 

Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

AP M Aanvullende post meerjarencijfer-exercitie 

AP B Aanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

CON Consolidatie 

Totaal 1 71 294.4 174 102,7 174 427,7 

l Zie voetnoot 1 bi j  tabel 4.2.1 in hoofdstuk 4. 

Bijlage 2 



1991 1992 1993 1994 Hoofdstuldten 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

X l 

XII 

XI I I 

XIV 

xv 
XVI 

os 
A P 

G F 

P F 

WIR 

RWF 

E G 

MF 

AP M 

AP B 

CON 

Bijlage 2 



2.2 Relevante niet-belastingontvangsten 

Hoofdstukken 1988 1989 1990 

Rekening1 Vermoedelijke Ontwerp- 
Uitkomsten begroting 

I 

I I 

111 

I v 

v 
v I 
VI I 

v1 I I 
IX A 

IX B 

X 

X 1 

XI I 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

OS 

AP 

GF 

P F 

WIR 

RWF 

E G 

MF 

AP M 

AF B 

CON 

Huis der Koningin 

Hoge Colleges van Staat 
en Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
en Arubaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Justitie 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen 

Nationale Schuld 

Financiën 

Defensie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Ontwikkelingssamenwerking 

Aanvullende posten 

Gemeentefonds 

Provinciefonds 

Fonds Investeringsrekening 

Rijkswegenfonds 

Afdrachten EG 

Mobiliteitsfonds 

Aanvullende post meerjarencijfer-exercitie 

Aanvullende post besparingsverliezen vertraging 
wetgeving 

Consolidatie 

Totaal 31 363,l 26 326.3 24 657,8 

Zie voetnoot 1 bij  tabel 4.2.1 in hoofdstuk 4. 
Exclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen. 
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1991 1992 1993 1994 Hoofdstukken 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

Meerjaren- 
raming 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

os 
AP 

G F 

P F 

WIR 

RWF 

E G 

M F  

AP M 

AP B 

CON 

Bijlage 2 



3.1. Belastingopbrengsten op kasbasis voor 1988, 1989 en 1990 

Realisatie Ontwerp- Herziene Vermoedelijke Raming 
l988 begroting l989 raming1 1989 uitkomsten 1989 1990 

I Kostprijsverhogende belastingen 55 454 55 640 55 855 56 200 

Invoerrechten 

Omzetbelasting 

Bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's en motorrijwielen 

Accijns van lichte olie 

Accijns van minerale oliën, anders dan 
lichte olie 

Tabaksaccijns 

Alcoholaccijns 

Bieraccijns 

Wijnaccijns 

Suikeraccijns 

Accijns van alcoholvrije dranken 

Belastingen van rechtsverkeer 

Motorrijtuigenbelasting 

1 exclusief toeslag Rijkswegenfonds 

2 toeslag Rijkswegenfonds 

3 tijdelijke toeslag Mobiliteitsfonds 

II Belastingen op inkomen, winst en vermogen 

a Inkomstenbelasting 

b Loonbelasting 

c Dividendbelasting 

d Kansspelbelasting 

e Vennootschapsbelasting 

f Vermogensbelasting 

g Successierechten 

III Niet aan afzonderlijke belastingsoorten toe te 
rekenen belastingontvangsten 

66 OIO 

6 600 

38 700 

2 170 

1 O0 

16 300 

1 095 

1 045 

IV Totaal Generaal 1 18 371 121 700 123 100 1 24 400 1 28 800 

Aandeel van het Gemeentefonds 

Aandeel van het Provinciefonds 

Aandeel van het Rijkswegenfonds 

Aandeel van het Mobiliteitsfonds 

Aandeel van de Europese Gemeenschappen 

1 in de invoerrechten 

2 in de omzetbelasting 

Afdracht aan Investeringsrekening9 

Ten bate van de rijksbegroting 93 634 97 098 97 893 98 636 105 662 

Zie Tweede Kamer vergaderjaar 10,78% van de opbrengst exclusief die van ' 1 1,46% van de onder bedoelde 
1988-1 989, 21 170, nr. 1 (Voorjaarsnota de invoerrechten en de opbrengst 
1989) motorrijtuigenbelasting. 0,921 % van de onder bedoelde 
De toeslag Mobiliteitsfonds is in de 0,935% van de onder bedoelde opbrengst 
raming van de hoofdsom van de opbrengst. 20,3% van de opbrengsten van de 
motorrijtuigenbelasting begrepen. 10,34% van de onder bedoelde inkomsten- en vennootschapsbelasting 

opbrengst. 'O In verband met de voorgenomen formele 
0,839% van de onder bedoelde afschaffing van het Fonds 
opbrengst. Investeringsrekening wordt de voeding 

van dit fonds per 1-1 -'g0 stopgezet 
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Een overzicht van de invloed op de belastingopbrengst 1990 en 1991 
op kasbasis van vaststaande, bij het parlement aanhangige en voorge- 
stelde fiscale maatregelen is opgenomen in tabel 3.2.1. 

De reeds vaststaande maatregelen leiden ten opzichte van 1989 tot 
een daling van de belastingopbrengst van per saldo ongeveer 5 miljard 
gulden. Circa 4 miljard gulden hiervan betreft de lastenverlichting in het 
kader van de invoering van de Oort-wetgeving (eveneens een saldopost). 
Andere grote posten betreffen de gevolgen op kasbasis van de renteren- 
seignering, de verruiming van de rentevrijstelling, het op nihil stellen van 
de vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting, de verlaging van het 
VpB-tarief, de verlaging van het algemene BTW-tarief en het afschaffen 
van tolerantietermijnen. 

De maatregelen die nog voor dit jaar dan wel voor 1990 worden 
voorgesteld en waarvoor reeds wetsontwerpen bij het parlement zijn 
ingediend leiden per saldo tot een stijging van de belastingopbrengst 
voor 1990 ten opzichte van 1989 met 1 153 miljoen gulden. Tegenover 
de derving als gevolg van de invoering van een fiscale faciliteit voor 
zeevarenden staan uitsluitend opbrengstverhogende maatregelen, 
waarvan de herziening van de Invorderingswet en de verhoging van de 
dieselaccijns de grootste budgettaire invloed hebben. 

Thans wordt voor 1990 één maatregel voorzien die nog niet bij het 
parlement aanhangig is gemaakt. Dit betreft de omzetting van de klein- 
schaligheidstoeslag in een fiscale investeringsaftrek. 

Daarnaast ligt het in het voornemen wijzigingen aan te brengen in de 
voorlopige aanslagregeling voor de vennootschapsbelasting. Dit vloeit 
voort uit de besluitvorming ten tijde van het Paasdebat in 1988, waarbij 
in 1990 een kasmaatregel in de VpB ad 900 miljoen gulden getroffen 
zou worden. 
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Tabel 3.2.1. De invloed op de belastingopbrengst van reeds vaststaande, bij het 
parlement aanhangige en voorgestelde fiscale maatregelen; mutaties op kasbasis ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. 

A. Vaststaande maatregelen 

- gefaseerde afschaffing van de 
spaarbankvrijstelling en van het 
gereduceerde tarief voor plaatselijke 
Rabo-banken per 1-1 -1 984 

- renseignering bank- en obligatierente 

- verruiming rentevrijstelling per 1-1 -1 988 
(inclusief vervallen desaldering en vrijstelling 
kinderen per 1-1 -1 987) 

- verlaging vermogensaftrek in de VpB tot nihil 
per 1-1 0-1 988 

- tariefverlaging VpB tot 35-40% per 
1 -1 0-1 988 

- overheveling voedings- en geneesmiddelen, 
vruchtensappen en hulpmiddelen diabetici 
naar verlaagd BTW-tarief; verlaging 
algemene BTW-tarief van 20 naar 18,5% met 
minder dan evenredige aanpassing van het 
landbouwforfait per 1-1 -1 989 

- verhoging forfait voor inkomsten uit 
vroegere arbeid per 1 -1 -1 989 

- afschaffing tolerantiedagen LB/OB per 
1-1 -1 989 

- aanpassing kapitaalsbelasting per 1-3-1 989 

- beperking aftrekbaarheid gemengde kosten 
winstsfeer per 1-7-1 989 

- invoering wetgeving Oort I en II per 
1-1 -1 990 

- overige vaststaande maatregelen, per saldo 

Subtotaal 

B. Aanhsngige maatregelen 

- herziening Invorderingswet per 1-10-1 989 

- verhoging dieselaccijns met 6,3 ct per 
1-1 2-1 989 

- verhoging LPG-toeslag in de 
motorrijtuigenbelasting per 1-1 2-1 989 

- wijziging IB en VpB m.b.t. tijdelijke 
genotsrechten (mantels en blote 
eigendommen) per 1-1 -1 990, deels 
terugwerkend tot 18-1 2-1 987 

- fiscale faciliteit voor zeevarenden per 
1-1 -1 990 

- wijziging deelnemingsvrijstelling per 
1-1-1990 

- pensioenfondsenheffing per 1-1 -1 991 

- herziening fiscale regime 
beleggingsinstellingen per 1-1 -1 990 

Subtotaal 

C. Voorgestelde maatregelen 

- omzetting kleinschaligheidstoeslag in 
investeringsaftrek per 1-1 -1 990 

- wijziging in voorlopige aanslagregeling VpB + 900 - 1725 

Subtotaal + 710 - 1800 

Totaal generaal - 3198 - 2409 
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De totale opbrengst aan rijksbelastingen zal naar verwachting in 
1990 128,8 miljard gulden bedragen. Dit betekent een groei van de 
belastingopbrengst met 4,4 miljard gulden ten opzichte van de vermoe- 
delijke uitkomst 1989. Dit komt overeen met een stijgingspercentage van 
3,5O/0. De vennootschapsbelastingopbrengsten welke samenhangen met 
de aardgasexploitatie geven van 1989 op 1990 naar huidig inzicht een 
stijging te zien van 0,2 miljard gulden. Ongerekend dit deel van de belas- 
tingopbrengst bedraagt de geraamde toeneming 4,2 miljard gulden ten 
opzichte van de vermoedelijke uitkomst 1989. 

Autonome maatregelen hebben deze opbrengsttoeneming per saldo 
negatief beïnvloed voor een bedrag van 2,9 miljard gulden, zodat de 
endogene toeneming van de belastingontvangsten (exclusief de vennoot- 
schapsbelasting uit de gassector) naar raming 7, l  miljard gulden in 1990 
bedraagt. Hierbij is het volledig toepassen van de inflatiecorrectie tot het 
ongewijzigde beleid gerekend en derhalve niet meegeteld bij het totaal 
van autonome maatregelen. 

In onderstaande tabel is een beknopt overzicht opgenomen van de belas- 
tingramingen 1989 en 1990. Een uitgebreid overzicht is opgenomen in 
bijlage 3.1. 

Tabel 3.3.1. Raming belastingopbrengsten (kasbasis) 

Vermoe- Ontwerp- Verschil 
delijke begro- 

uitkomsten ting 
1989 1990 Absoluut Procentueel 

Kostprijsverhogende belastingen 

waarvan: 

- omzetbelasting 

- accijnzen 

- overige 

Belastingen op inkomen, 
winst en vermogen 

waarvan: 

- inkomstenbelasting 

- loonbelasting 

- vennootschapsbelasting 

- overige 

Niet aan afzonderlijke 
belastingsoorten toe te rekenen 
belastingontvangsten 

Totaal-Generaal 124400 128 800 + 4400 + 3,5 

De omzetbelastingopbrengst wordt in 1990 geraamd op 36,9 miljard 
gulden, dit is een toeneming van 1 ,2 miljard gulden ten opzichte van 
1989. De ontwikkeling van de bestedingen, zoals verwacht door het CPB, 
is bepalend voor de raming voor de endogene groei van deze belas- 
tingsoort. In de MEV 1990 wordt uitgegaan van een waardestijging van 
de nationale bestedingen van 5%. Gecorrigeerd voor de hierna 
genoemde autonome factoren bedraagt de endogene opbrengstgroei 
eveneens 5%. 

Autonome maatregelen beïnvloeden de totale opbrengstgroei negatief 
voor een bedrag van 0,6 miljard gulden. Het betreft hier hoofdzakelijk, 
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namelijk voor 0,5 miljard gulden, de vertraagde doorwerking op de 
kasontvangsten van de verlaging van het algemene BTW-tarief sinds 1 
januari 1989. Voor circa 0, l  miljard gulden hangt dit samen met de 
invoering van de Invorderingswet in 1989, hetgeen een eenmalige extra 
opbrengst van dezelfde omvang betekent in 1989. 

Voor de totale opbrengst aan accijnzen wordt een toeneming van 275 
miljoen gulden geraamd. Deze mutatie is nagenoeg gelijk aan de 
verwachte opbrengst van de dieselaccijnsverhoging ( + 280 miljoen 
gulden), waartoe het kabinet heeft besloten ter invulling van de tekortbe- 
perkende maatregelen in de mobiliteitssfeer voorgesteld in de Paasbrief 
uit 1988. Deze 280 miljoen gulden maakt onderdeel uit van een totaal 
bedrag van 350 miljoen gulden. Overige fiscale maatregelen beïnvloeden 
de accijnsopbrengst voor een bedrag van + 5 miljoen gulden. 
Ongerekend het gewijzigde fiscale regime zou de totale opbrengst in 
1990 derhalve nagenoeg uitkomen op het niveau van 1989. Dit is de per 
saldo resultante van een aantal positieve en negatieve mutaties. 

Opbrengstdalingen worden geraamd bij de accijns van lichte olie, de 
tabaksaccijns en de alcoholaccijns. Dit is in lijn met de reeds een aantal 
jaren optredende endogene dalingen in de opbrengsten van genoemde 
accijnzen. 

Opbrengststijgingen worden verwacht bij de accijns van overige 
minerale oliën en bij de accijns van alcoholvrije dranken. De opbrengst 
van deze laatste accijns wordt opwaarts beïnvloed als gevolg van een 
tariefverhoging. De opbrengst van deze tariefmaatregel is aangewend als 
budgettaire dekking in het kader van de overheveling van wasmiddelen 
en vruchtensappen binnen de BTW (+5  miljoen gulden). 

In de categorie overige kostprijsverhogende belastingen wordt een 
opbrengsttoeneming geraamd van ruim 0,6 miljard gulden. Deze 
categorie wordt per saldo niet beïnvloed door autonome maatregelen. De 
invoerrechten zullen naar verwachting 0,2 miljard gulden meer 
opbrengen dan in 1989, ofwel 8,0°/o. Deze geraamde opbrengststijging is 
gebaseerd op de in de MEV 1990 voor dat jaar verwachte groei van de 
goedereninvoerwaarde ad 8%. 

Ook de bijzondere verbruiksbelasting zal naar huidige inzicht 
toenemen, namelijk met bijna 0,2 miljard gulden. Hierbij is uitgegaan van 
een stijging van het aantal autoverkopen met 1 a 2% in 1990. 

De opbrengst aan belastingen voor rechtsverkeer, geraamd op 301 0 
miljoen gulden, wordt in 1990 neerwaarts beïnvloed voor een bedrag van 
90 miljoen gulden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de eenmalige extra 
opbrengst aan kapitaalsbelasting ad 80 miljoen gulden in 1989 samen- 
hangend met de privatisering van de PTT. Voorts leidt de maatregel tot 
vrijstelling van de kapitaalsbelasting bij fusies en interne reorganisaties 
per 1 maart 1989 tot een derving van l O miljoen gulden in 1990. 

In de opbrengstraming van de motorrijtuigenbelasting (exclusief de 
toeslagen ten behoeve van het Rijkswegenfonds en het Mobiliteitsfonds) 
is de parallelle verhoging van de LPG-toeslag in het kader van de 
invulling van de tekortbeperkende maatregelen in de mobiliteitssfeer 
verwerkt. Dit betreft een bedrag van 7 0  miljoen gulden waarvan 12 
miljoen gulden betrekking heeft op 1989. 

Voor de inkomstenbelasting wordt in 1990 een daling van de opbrengst 
verwacht met 0, l  miljard gulden. Autonome maatregelen beïnvloeden 
deze opbrengst negatief voor een bedrag van 0,4 miljard gulden. Het 
betreft hier onder meer de maatregelen samenhangend met de 
Oort-operatie, voor een bedrag van per saldo 0,3 miljard gulden (op 
transactiebasis 0,8 miljard gulden), en de voorgestelde omzetting van de 
kleinschaligheidstoeslag in een investeringsaftrekfaciliteit (opbrengst- 
derving 0,1 miljard gulden). 
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De loonbelasting zal naar verwachting in 1990 1,5 miljard gulden minder 
opbrengen. Endogeen, dus afgezien van de opbrengstverlagende maatre- 
gelen ad 3,9 miljard gulden (met name de Oort-operatie), bedraagt de 
groei 2,4 miljard gulden ten opzichte van de vermoedelijke uitkomst voor 
1989. 

Hierbij is aangesloten bij de in de MEV 1990 verwachte werkgelegen- 
heidsgroei en veronderstelde loonvoetstijging voor werltnemers in de 
bedrijvensector en de ambtenaren. 

Voor de opbrengst van vennootschapsbelasting wordt voor 1990 een 
bedrag van 21,3 miljard gulden geraamd. Ongerekend de bijdrage van de 
aardgassector zou de vennootschapsbelasting 19,2 miljard gulden 
opbrengen, ofwel een stijging van 3, l  miljard gulden ten opzichte van de 
vermoedelijke uitkomst 1989. 

Deze stijging is opwaarts vertekend door de opbrengst van autonome 
maatregelen ad 1,7 miljard gulden. De naar omvang bezien belangrijkste 
maatregel betreft de tijdelijke Itasmaatregel ad 900 miljoen gulden, 
waartoe het kabinet besloten heeft ten tijde van het zogenaamde 
Paasdebat in 1988. In de niet-gassector heeft deze maatregel een 
opbrengstverhogend effect van 800 miljoen gulden. (1 00  miljoen gulden 
wordt in de Vbp-aardgassfeer verwacht uit hoofde van deze maatregel). 
De maatregel is hoofdzakelijk ingevuld door middel van een tijdelijke 
verhoging van het bij de geautomatiseerde voorlopige aanslag gehan- 
teerde percentage in 1990. Voorts zullen met ingang van 1990 de 
voorlopige aanslagen eerder worden gedagtekend, namelijk in januari in 
plaats van in maart. 

Andere maatregelen betreffen de voorgestelde wijziging inzake de 
deelnemingsvrijstelling welk voorstel het kabinet voornemens is verder 
aan te scherpen (l 35 miljoen gulden), de voorgestelde herziening van 
het fiscale regime voor beleggingsinstellingen (1 25 miljoen gulden) en 
de beperking van de aftrekbaarheid van de gemengde kosten in de winst- 
sfeer (l l O miljoen gulden). Voorts leidt de invoering van de herziene 
Invorderingswet tot een extra opbrengst van 0,3 miljard gulden en is 
rekening gehouden met ruim 0,2 miljard gulden uit hoofde van de wet 
bestuurdersaansprakelijltheid, vollopen formatie en automatisering in het 
kader van de fiscale fraudebestrijding. 

Zoals ook is aangegeven in de toelichting op de verwachte belastingont- 
vangsten in 1989 (zie hoofstuk 4), hangt de kasopbrengst 1990 voor de 
vennootschapsbelasting vooral samen met de transactie-opbrengst in de 
jaren 1989 en 1990. De winstontwikkeling van de NV-BV-sector wordt 
door het CPB voor 1989 en 1990 op gemiddeld 14% per jaar geraamd. 

De hiermee samenhangende groei bedraagt op kasbasis naar raming 
l ,4 miljard gulden. 

De opbrengstontwikkeling in de categorie overige belastingen op 
inkomen, winst en vermogen ad 580 miljoen gulden wordt voor 0 , l  
miljard gulden opwaarts beïnvloed door autonome maatregelen. Het 
betreft hier met name het effect van de herziene Invorderingswet op de 
successierechten (80 miljoen gulden) en op de vermogensbelasting (1 5 
miljoen gulden). Tevens is rekening gehouden met een bedrag van + 10 
miljoen gulden in de vermogensbelasting, samenhangend met het 
wetsvoorstei ter bestrijding van mantelconstructies. 

Gecorrigeerd voor deze en nog enkele kleinere autonome maatregelen 
bedraagt de geraamde opbrengstgroei iets minder dan 500 miljoen 
gulden, waarvan 320 miljoen gulden is gelocaliseerd bij de dividendbe- 
lasting, in samenhang met de door het CPB-geraamde winstontwiltkeling. 

Bijlage 3 





In deze bijlage wordt het verloop van de meerjarencijfers zoals die nu 
door het kabinet zijn vastgesteld, toegelicht. Deze horizontale toelichting 
heeft aldus betrekking op de stand Miljoenennota 1990, dat wil zeggen 
de vermoedelijke uitkomsten 1989, de ontwerpbegroting 1990 en de 
meerjarencijfers 1 99 1 - 1 994. De ontwikkeling in de uitgaven en 
niet-belastingontvangsten over de jaren heen (horizontaal) wordt toege- 
licht op het niveau van de beleidsterreinen, zonodig nader uitgesplitst. 
Indien er geen daling of groei in de cijfers is verwerkt wordt geen 
toelichting vermeld. 

Voor een uitvoerige toelichting op artikelniveau zij verwezen naar de 
betreffende ontwerpbegrotingen en memories van toelichting. 

OGE COLLEGES VAN S T M T  
EN KABINET DER I<ONIIMGlN 196 197 1% 194 192 192 

Toelichting 
De daling van de meerjarencijfers met ingang van 1991 vindt voorna- 
melijk zijn oorzaak in het tijdelijk karakter van een personeelsuitbreiding 
bij de Raad van State . Deze uitbreiding is toegekend voor het jaar 1990. 
De daling voor het jaar 1993 en verder houdt verband met de herziening 
van de vreemdelingenwetgeving. 

Toelichting 
De daling van 1989 naar 1990 wordt veroorzaakt door de afslankings- 
operatie die in 1990 is afgerond. 
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IIV I<AIBINET VOOR 
NEDERLANDS 
ANTlLLIAANSEEN 

V BUITENLANDSE ZAKEN 761 654 1406 1479 1562 1648 

7.  Diversen (incl. B. D,) 451 431 430 425 425 426 

~oel ich  ting 
Diverse niet structurele uitgaven waaronder gelden voor comptabel 
bestel, UNIFIL, UNIMOG, de Europese verkiezingen als ook het aflopen 
van de afslankingsoperatie in 1990, verklaren grotendeels de daling in 
1990 ten opzichte van 1989. De daling van 1992 ten opzichte van 1991 
wordt hoofdzakelijk verklaard door het vervallen van uitgaven in het 
kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EG in 1991. 

2. Vierde eigen middel EG 310 223 976 1054 1137 1222 

Toelichting 
Als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen vallen de uitgaven voor het 
vierde eigen middel in 1989 en 1990 fors mee. In de jaren na 1990 is 
uitgegaan van een afdracht aan de EG gebaseerd op de volledige 
invulling van de plafonds uit de Financiële Perspectieven. Voor wat 
betreft de totale uitgaven met betrekking tot de EG zij verwezen naar 
bijlage 9 van de Miljoenennota. 

VI JUSTITIE 

7. Algemeen 

Toelichting 
De daling van de uitgaven voor Algemeen in 1990 heeft betrekking op de 
compensatie van de begrotingsoverschrijding van 1988. Na 1990 loopt 
de uitgavenreeks op vanwege het restant van de geparkeerde begro- 
tingsgelden voor de criminaliteitsbestrijding in het kader van het regeer- 
akkoord 1986. 

2. Politie 1288 1256 1196 1201 1206 1215 
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Toelichting 
Mede als gevolg van het voornemen om de visitatieltosten op lucht- 
havens vanaf 1990 voor rekening te doen komen van de desbetreffende 
luchthaven dalen de uitgaven voor politie van 1989 naar 1990. 
Voorts wordt de reeks politie in belangrijke mate beïnvloed door de over 
de vijf begrotingsjaren (1 989-1 993) gespreide uitvoering van de herver- 
deling van de politiesterkte (PKP) alsmede door het na 1990 wegvallen 
van achtereenvolgens de gelden voortvloeiend uit de motie-l<osto, de 
gelden ter stimulering van de samenwerking tussen gemeente- en rijks- 
politie (ISP) en de tijdelijke compensatie in verband met de budgettaire 
gevolgen van het politie-akkoord van het najaar 1988. De toeneming van 
de raming na 1991 wordt vooral veroorzaakt door de jaarlijkse volume- 
groei van 0,5%. 

3. Vreemdelingenzaken 23 3 1 2 8 2 8 28 28 

Toelichting 
Als gevolg van de toename van het aantal asielzoekers vertoont de uitga- 
venreeks voor Vreemdelingenzaken een groei ten opzichte van 1989. 

4. Jeugdbescherming en 
reclassering 338 360 359 361 357 357 

Toelichting 
De groei in de uitgaven bij Jeugdbescherming en Reclassering is in de 
sector Jeugdhulpverlening voornamelijk het gevolg van de toeneming 
van het aantal ondertoezichtstellingen en de tijdelijke financiering van de 
HALT-projecten in 1990. De raming voor de sector Reclassering is voor 
de jaren 1990, 1991 en 1992 verhoogd ten behoeve van het in gang 
gezet-te experiment met de alcohol-verlteerscursussen; voorts is in de 
raming van deze sector rekening gehouden met de consequenties van 
het openhouden van de bestaande penitentiaire noodcapaciteit. 

5. Delinquentenzorg en 
jeugdinrichtingen 

Toelichting 
De groei in de raming bij Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen met 
ingang van 1990 is voornamelijk het gevolg van het handhaven (en het 
deels verplaatsen) van de bestaande penitentiaire noodcapaciteit. Tevens 
is de raming vanaf 1990 verhoogd in verband met een uitbreiding van de 
capaciteit bij inrichtingen voor ter beschikking gestelden en kinderbe- 
schermingspupillen. 
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6. Rechtspraak en rechtshulp 809 822 823 830 832 834 

Toelichting 
De raming voor de reeks Rechtspraak en rechtshulp is ten opzichte van 
l989 belangrijk hoger als gevolg van de extra gelden voor de herziening 
van de inverzekeringstellingsprocedure en de herziening van de Vreem- 
delingenwet. Vanaf 1992 vertoont de uitgavenreeks een verdere 
toename door de kosten verbonden aan het wetsvoorstel ter verruiming 
van de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel en andere vermogenssancties (((Pluk ze»). 

VII BINNENLANDSE ZAKEN 4213 4146 3803 3814 3840 3858 

I .  Algemeen 193 191 192 192 193 192 

Toelichting 
De stijging is met name het gevolg van de hogere uitvoeringskosten 
P&W op het materiële artikel. Het beroep op een aantal regelingen, 
Rijkswachtgeldbesluit, WWV-vervangende uitkering en kleinere pensioen- 
en ontslagregelingen geeft de laatste jaren een zeer aanzienlijke stijging 
te zien. Voor de uitvoeringskosten P&W zijn extra middelen aan 
hoofdstuk VII toegevoegd. 

2. Openbaar bestuur 60 43 5 2 36 35 34 

Toelich ting 
De daling van 1989 naar 1990 betreft het vervallen van de bijdrage van 
17 mln in de kosten van het opheffen van het Openbaar Lichaam 
Rijnmond. De stijging in 1991 ten opzichte van 1990 wordt voornamelijk 
veroorzaakt door enerzijds een verlaging met 5 mln vanwege het beëin- 
digen van de bijdrage in het exploitatietekort van het wegschap tunnel 
Dordtse Kil en anderzijds een bijdrage van f 15 mln ten behoeve van een 
tegemoetkoming aan gemeenten die onkosten maken in verband met de 
overgang van de oppervlakte- naar de waardegrondslag bij de heffing 
van onroerend goedbelasting. Het feit dat deze tegemoetkoming alleen 
voor 1991 is begroot verklaart voornamelijk de daling naar 1992. Ten 
slotte is een jaarlijkse daling van circa l miljoen in de raming verwerkt 
als gevolg van de gewijzigde wachtgeldbepalingen in de wet ARGI, in 
verband waarmee een jaarlijks oplopend bedrag wordt overgeheveld naar 
het Gemeentefonds. 

3. Minderhedenbeleid 30 32 5 2 5 2 5 2 5 2 

Toelichting 
De stijging vanaf 1991 is het gevolg van het aflopen van een aantal 
projecten waarvan de uitgaven op andere begrotingshoofdstukken 
werden en worden verantwoord. Vanaf 1991 is de structureel 
beschikbare ruimte in de meerjarencijfers van Hoofdstuk VII opgenomen 
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4. Coördinatie Civiele Verdediging 2 2 3 2 2 2 

5. Openbare orde en veiligheid 2507 2524 2481 2531 2595 2576 

- Algemene bijdragen aan de 
gemeentepolitie 1875 1901 1878 1916 1944 1962 

- Dienst Geneeskundige 
Verzorging politie 183 184 184 187 188 190 

- Bouw politiebureaus 7 6 97 9 8 99 99 100 
- Brandweer 8 4  8 3 8 3 8 3 83 8 3 
- Opleidingen politie 37 38 38 3 8 38 38 
- Bijzondere bijdragen 94 73 5 9 45 43 4 3 
- Diversen 158 148 141 163 161 159 

Toelich ting 
De stijging tot  en met 1990 in de meerjarencijfers van dit hoofdbeleids- 
terrein wordt met name verklaard door de jaarlijkse sterktegroei, van de 
gemeentepolitie, door de toevoeging van gelden voor de PKP-operatie, 
alsmede door de in het kader van de WPB-operatie vrijgemaakte gelden 
voor de bouw politiebureau's. De daling van de bijzondere bijdragen is 
overwegend het gevolg van de overheveling van gelden naar het minis- 
terie van Justitie in verband met de regeling bijzondere opsporingskosten 
politie, van de uitwerking van de nieuwe bijstandskostenregeling, 
alsmede van de beëindiging van de financiering van het project intensi- 
vering samenwerking politie (ISP) en de beëindiging van het project 
samenleving en criminaliteit. 

De daling in 1991 ten opzichte van 1990 van de algemene bijdragen is 
t e  verklaren uit het vervallen van de Kostogelden en uit het convenant 
met  de politievakorganisaties in verband met een (tijdelijke) toelage 
vooruitlopend op een nieuw functiewaarderingsstelsel. 

De stijging van het meerjarencijfer van dit beleidsterrein na 1991 
wordt veroorzaakt door zowel de stijging in de jaarlijkse sterktegroei, als 
de extra gelden voor de PKP-operatie en de inverzekeringgestelden. De 
stijging in de post diversen is terug te voeren op de verwerking van de 
automatiserings-uitgaven in het kader WPB. 

6. Binnenlandse Veiligheidsdienst 54 5 3 5 3 5 3 5 3 53 

7. Management en 
personeelsbeleid 

Toelichting 
Het hogere uitgavenbedrag in 1989 ten opzichte van de latere jaren 
wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste zijn: een 
toevoeging aan het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds in verband met 
jeugdwerkgelegenheidsmaatregelen, een bijstelling van de raming van de 
Ziektekostenvoorziening Overheids-personeel ( N O )  als gevolg van de 
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eerste stap van de operatie Dekker en een bijstelling van de 
VUT-voorziening voor 60-jarigen. De daling in 1990 en 1991 wordt 
verklaard door het aflopende budget voor de VUT-voorziening ten 
behoeve van 60-jarigen. De daling in 1992 is een gevolg van het feit dat 
voor dat jaar geen VUT voorziening voor 60-jarigen meer is opgenomen 
en dat tevens een daling van de aantallen deelgerechtigden inzake het 
artikel Rechtspositie post-actieven Indonesië is voorzien. 

8. lnformatievoorziening en 
automatiseringsbeleid 274 266 38 3 4  3 4  3 4  

Toelich ting 
De daling in 1990 ten opzichte van 1989 wordt grotendeels veroorzaakt 
door de lagere uitgaven van het Rijkscomputercentrum (RCC) als gevolg 
van een verwachte omzetdaling. De daling in 1991 ten opzichte van 
1990 betreft de uitgaven van het RCC, welke vanaf 199 1 in verband met 
de voorgenomen verzelfstandiging per 1-1 -1 991 niet meer worden 
opgenomen in de meerjarencijfers. De daling van 1991 naar 1992 ten 
slotte is het gevolg van het wegvallen van de uitgaven voor de 
opbouwfase van het GBA-netwerk na 1991. 

W I I I  ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPEN 29928 29059 28742 28363 28229 28244 

I .  Ministerie algemeen 945 898 912 759 749 736 

- Personeel 199 182 182 182 183 183 
- Centrale diensten 3 7 3 6 35 3 4  3 4  34 
- Automatisering 147 8 4  77 7 6 7 1 68 
- Internationale betrekkingen 20 18 18 18  17 17 
- Diversen 32  2 5 3 4  3 5 34 35 
- Loon- en prijsbijstelling 510 553 566 414  410 399 

Toelichting 
De daling van de personeelsuitgaven in 1990 is het gevolg van een 
incidentele toevoeging aan 1989 van een overloop flankerend beleid uit 
1988 en een vermindering in 1990 als gevolg van de afslankingsoperatie. 
De kosten van automatisering geven vanaf 1989 een daling te zien 
doordat in ontwikkeling zijnde projecten in de exploitatiefase geraken. 

In de post diversen is vanaf 1991 het nog onverdeelde saldo ten 
behoeve van emancipatie-activiteiten opgenomen. 

De daling loon- en prijsbijstelling tussen 1991 en 1992 wordt met 
name veroorzaakt door enerzijds de afloop van de zogenaamde 
Dop-regeling in 1991 (77,5 miljoen) en anderzijdsde verlaging van 
garanties in het Voortgezet Onderwijs, oplopend van 50 miljoen in 1989 
naar 200 miljoen in 1993, die gedeeltelijk als bezuiniging ten laste 
gebracht is op loon- en prijsbijstellingen. 

2. Basisonderwijs 6386 6166 6138 6154 6173 6223 

- Onderwijsuitgaven 5318 5204 5189 5205 5233 5274 
- Huisvestingskosten 999 900 888 887 878 887 
- Vernieuwingsactiviteiten 27 2 2 2 1 2 2 22 22 
- Onderwijsvoorrangsbeleid 4 2  4 0  4 0  4 0  4 0  4 0  
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Toelichting 
De onderwijsuitgaven omvatten de personele uitgaven en de kosten voor 
materide instandhouding voor het reguliere basisonderwijs alsmede de 
uitgaven op de artikelen van onderwijs aan kinderen waarvan de ouders 
een trekkend bestaan hebben, onderwijs in het buitenland, uitgaven 
inzake onderwijs projecten buitenlandse zigeuners en overige uitgaven. 
De ontwikkeling in deze onderwijsuitgaven wordt voornamelijk bepaald 
door de dalende en daarna licht stijgende ontwikkeling van het aantal 
leerlingen en de daarmee samenhangende benutting van de huisves- 
tingscapaciteit. 

De ontwikkeling in de huisvestingsl~osten wordt voornamelijk veroor- 
zaakt door vermindering van de kapitaallasten van op dit moment in 
gebruik zijnde lesgebouwen en gymlokalen en op grond van in de 
komende jaren te realiseren nieuw- en vervangingsbouw. 

3. Speciaal onderwijs 1546 1479 1461 1471 1473 1480 

- Onderwijsuitgaven 1334 1279 1275 1269 1268 1275 
- Huisvesting 194 183 187 185 188 190 
- Vernieuwingsactiviteiten 6 6 6 6 6 6 
- Overige uitgaven 11 11 11 11 11 9 

Toelichting 
De dalende raming ten behoeve van het (voortgezet) speciaal onderwijs 
wordt bepaald door het in 1986 afgesproken budgettaire plafond. De 
dalende cijfers in 1990 ten opzichte van 1989 worden onder andere 
veroorzaakt door tijdelijke specifieke uitgaven in 1989 (overgangsboven- 
talligen en nabetalingen) en in 1988 ingevoerde bezuinigingen. 

In de hier gepresenteerde uitgaven is alleen rekening gehouden met de 
directe gevolgen van het arrest van de president van de arrondisements- 
rechtbank te 's-Gravenhage over de formatiebevriezing in het speciaal 
onderwijs tot 1 augustus 1990. 

4. Algemeen voortgezet en 
voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs alsmede lager 
beroepsonderwijs 

- Onderwijsuitgaven 
- Inventarissen 
- Projecten 

Toelichting 
De dalende tendens in de onderwijsuitgaven is een gevolg van de 
geraamde daling van het leerlingenaantal. De aard van de bekostigings- 
formule (niet lineair en met een vaste voet) zorgt ervoor dat de afname 
van de uitgaven evenwel minder sterk is dan de daling van het leerlingen- 
aantal. 

De stijging in de geraamde inventaris-uitgaven in 1990 is een gevolg 
van de toedeling van extra middelen aan het lager beroepsonderwijs op 
grond van de in het regeeraccoord gestelde prioriteit ((informatica en 
technologie)). 
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8. Hoger beroepsonderwijs 1196 1226 1228 1234 1222 1222 

- HBO opleidingen 
- Niet-HBO opleidingen 
- Overige uitgaven 

Toelichting 
De uitgaven met betrekking tot de HBO-opleidingen en de niet-HBO 
opleidingen blijven nagenoeg op een constant niveau als gevolg van de 
verwachte stabiele onderwijsvraag. 

De oploop van de overige uitgaven in 1990 wordt verklaard door de 
extra middelen die op grond van de in het regeerakkoord gestelde 
prioriteit ((Informatica en technologie)) aan de begroting zijn toegevoegd. 

9. Universiteiten en academische 
ziekenhuizen 3988 3981 4033 4139 4176 4218 

- Universiteiten 3108 3092 3147 3173 3207 3207 
- Academische ziekenhuizen 497 496 496 500 504 504 
- Overige uitgaven unilaz 383 393 390 466 465 507 

Toelichting 
De oploop in de meerjarencijfers van de universiteiten wordt met name 
veroorzaakt door de verwerking van de cumulatieve incidentele looncom- 
ponent. 

De meerjarenraming van de overige uitgaven voor de academische 
ziekenhuizen vertoont, naast een stijging vanwege de verwerking van de 
cumulatieve incidentele looncomponent, een toename vanwege het feit 
dat 25% van de rente en afschrijvingen voor leningen op de kapitaal- 
markt ten behoeve van investeringen in de academische ziekenhuizen in 
de raming is opgenomen. 

10. Overige uitgaven hoger 
onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek 129 143 143 145 145 145 

- Instituten voor hoger en 
postacademisch onderzoek 110 118 117 118 118 118 

- Overige uitgaven 19 25 2 6 27 2 7 27 

Toelichting 
De toename in de meerjarencijfers hangt samen met de opbouwfase 
waarin de Open Universiteit verkeert, de stimulering van de internationa- 
lisering van het onderwijs en de stichting van de universiteit voor de 
humanistiek. 

1 1.  Onderzoeksbeoefening 591 652 667 675 684 692 

- KNAW, NOW, de 
wetenschappelijke bibliotheken 
en de overige instellingen 410 440 449 450 450 448 

- Bijdragen aan internationale 
onderzoeksinstellingen 101 107 117 125 134 144 

- Overige uitgaven 80  105 101 100 100 100 
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Toelichting 
De toename in de meerjarencijfers wordt met name veroorzaakt door de 
verhoging van de bijdragen aan internationale onderzoeksinstellingen 
voortvloeiend uit internationale verdragsverplichtingen. De verhogingen 
voor het Intentioneel Apparatuur Schema (IAS) en NWO, als gevolg van 
de toedeling van de in het regeerakkoord opgenomen middelen voor de 
versterking van het hoger onderwijs en onderzoek, veroorzaken de 
stijging van de overige uitgaven in 1989 en 1990. 

12. Voorzieningen ten behoeve van 
het onderwijs 

- Lerarenopleidingen alsmede 
na-, om-, en 
bijscholingsactiviteiten 

- Overige activiteiten op het 
gebied van voorzieningen 

- Algemene 
verzorgingsinstellingen 

- Specifieke 
verzorgingsinstellingen 

- Onderwijsvoorrangsbeleid 
- Overige activiteiten op het 

gebied van 
onderwijsverzorging 

Toelichting 
De uitgavenontwikkeling met betrekking tot de lerarenopleidingen en 
nascholingsactiviteiten hangt door de jaren heen in sterke mate samen 
met de ontwikkeling van het aantal deelnemende studenten. 
Het meerjarig verloop van de overige uitgaven op het gebied van voorzie- 
ningen wordt tevens bepaald door de middelen voor het OPSTAP- 
project, die hierin begrepen zijn. 

De daling in de overige uitgaven op het gebied van verzorging wordt met 
name bepaald door structurele budgetoverboekingen in relatie tot 
emancipatieactiviteiten en informatica middelen. 

13. Wetenschapsbeleid 

- lnstituutsfinanciering 
- Projectfinanciering 

Toelichting 
De daling in de uitgavenraming van projecten wordt met name veroor- 
zaakt doordat in het kader van de OPSTAP-notitie het onderwijsdeel van 
het Informatica-stimuleringsplan met ingang van 1989 is overgedragen 
aan de onderwijsdirecties. 
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14. Studiefinanciering, 
rechtspositionele uitkering en 
examens 

- Personeel 
- Centrale diensten 
- Automatisering 
- Studiefinanciering 
- Examens 
- Uitkeringen rechtspos 
- VUT 59-jarigen 
- Diversen 

Toelich ting 
De daling in de uitgavenraming van 1990 ten opzichte van 1989 voor de 
uitkeringen rechtspositie onderwijspersoneel ontstaat gedeeltelijk 
doordat de voor 1989 geraamde WWV-vervangende uitkeringen ad 73 
miljoen uitsluitend voor 1989 gelden. Voorts bestaan de mutaties uit een 
aftrek van de bedragen in het kader van een beperking van de inactivi- 
teitsregelingen. 

De daling van de uitgaven studiefinanciering is voornamelijk een 
gevolg van het nog in te vullen restant taakstelling vanaf 1991, en van de 
voorgenomen vereenvoudiging van de WSF. Voor 1989 zijn de gevolgen 
van de opgetreden vertraging van de invoering van de OV-kaart en de 
daarmee samenhangende maatregelen verwerkt. De financiële gevolgen 
van de vertraging van de wetgeving voorf 1990 en latere jaren zijn niet 
verwerkt. 

De sterke stijging van de rentelasten vloeit voort uit de verwachte 
toename van de staatsschuld als gevolg van de geraamde financierings- 
tekorten in de periode 1989-1 994. Deze rentestijging wordt enigszins 
getemperd door de aflossing en de herfinanciering tegen een naar 
verwachting lagere rente van leningen die zijn afgesloten in het begin 
van de jaren tachtig. 

Toelichting 
De meerjarenraming voor de exportkredietverzekering is gebaseerd op 
de verwachting dat zich de komende jaren geen grote nieuwe schades 
zullen voordoen, terwijl de huidige schades geleidelijk aflopen. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

2. BF-kredieten 116 98 88 8 8 88 8 8 
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Toelichting 
De daling van de omvang van het uitstaande risico en de geleidelijke 
verbetering van de kwaliteit van de BF-portefeuille resulteren in een 
verwachte daling van de uitgaven. 

3. Muntwezen 8 6 7 0 5 1 5 1 5 1 5 1 

Toelichting 
De daling van de reeks muntwezen van 86 miljoen in 1989 naar 51 
miljoen na 1990 heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste vertoont 1989 
een piek door de grote extra produktie van circulatiemunten van 5 gulden 
in dit jaar. Dit is een eenmalige verhoging. In 1990 treedt eveneens een 
piek op. Deze is vooral het gevolg van de produktie van bijzondere 
munten. 

4. Materieel departement 112 106 96 94 95 95 

Toelichting 
De dalende reeks bij materieel departement na 1990 is het gevolg van 
het aflopen van bedragen die tot 1990 incidenteel ter beschikking zijn 
gesteld ten behoeve van de verbetering van het Comptabel Bestel en van 
het aflopen van het materieelbudget van het RIB in verband met de 
privatisering. 

5. Materieel belastingdienst 501 543 533 533 534 534 

Toelichting 
De stijging van de uitgaven bij materieel Belastingdienst na 1989 wordt 
verklaard door de invoering van het nieuwe model betalingsverkeer en de 
uitdeling van de prijsbijstelling. De uitgavenpiek in 1990 wordt veroor- 
zaakt door een kasverschuiving en door tijdelijk aan dit artikel toege- 
voegde middelen voor uitvoeringskosten die samenhangen met de 
invoering van de wetsvoorstellen Oort. 

6. Personeel departement 181 155 155 155 155 155 

Toelichting 
De raming personele uitgaven departement is met ingang van 1990 
gebaseerd op de voorgeschreven Integrale personeelsbegroting. 
De daling van 1989 naar 1990 is vooral het gevolg van het wegvallen 
van het personeel Rijksinkoopbureau als gevolg van de privatisering. 

7. Personeel belastingdienst 1762 1768 1784 1770 1770 1773 
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Toelich ting 
De stijging van de personeelsuitgaven Belastingdienst is toe te schrijven 
aan de incidentele looncomponent, de uitgekeerde loonbijstelling en 
enkele kleine mutaties. De daling van 1991 naar 1992 is het gevolg van 
de personeelsreductie die optreedt als gevolg van de invoering van de 
wetsvoorstellen Oort, die leiden tot vereenvoudiging van het belasting- 
stelsel. 

8. Rente teruggave belastingen 1 20 44 44 44 44 44 

Toelichting 
De post rente teruggave belastingen is voor het begrotingsjaar 1989 
geraamd op 120 miljoen. Voor 1990 en latere jaren is deze post - in 
afwachting van de resultaten van de meerjarencijferexercitie - gesteld op 
44 miljoen. 

9. Diversen 253 182 171 162 162 162 

Toelichting 
De voorgenomen privatisering van het Rijksinkoopbureau ligt aan de 
aanzienlijke daling van de post "diversen" ten grondslag. 

X DEFENSIE 14289 14264 14375 4 

Toelichting 
De Defensie-uitgaven stijgen voor de jaren na 1990 reëel met gemiddeld 
l %. 

I. Algemeen 1133 1204 1249 1238 1235 1245 

- Personele exploitatie 
- Materiële exploitatie 
- Infrastructuur/bouw 
- Overige investeringen 
- Bijdragen en subsidies 

Toelichting 
De uitgaven voor personele exploitatie dalen in 1990 als gevolg van 
afslanking van personeel en decentralisatie van taken naar de krijgs- 
machtdelen; door hogere kostwinnersvergoedingen als gevolg van het 
afschaffen van de categoriale vrijstelling van de dienstplicht voor 
gehuwden stijgen deze uitgaven in het jaar daarop. De ramingen voor 
materiele exploitatie stijgen door de uitvoering van achterstallig 
onderhoud, een versnelling van het saneren van geluidszones rond vlieg- 
velden en door hogere uitgaven voor het schoonmaken van vervuilde 
Defensieterreinen. 

De uitgaven voor infrastructuur en bouw lopen tussen 1989 en 1991 
sterk op door de uitbreiding van het NAVO-infrastructuurprogramma. 
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2. Pensioenen, uitkeringen en 
wachtgelden 1389 1393 1393 1393 1393 1393 

3. Koninklijke Marine 2823 2774 2863 2931 2930 2862 

- Personele exploitatie 
- Materiële exploitatie 
- Infrastructuur/bouw 
- Groot materieel 

he l ich  ting 
De dalende personele uitgaven zijn het gevolg van afslankingsmaatre- 
gelen. Het grillige verloop van de uitgaven voor infrastructuur en bouw 
houdt vooral verband met de fasering van de bouw van een krachtwarm- 
testation in Den Helder. Het verloop van de uitgaven voor groot materieel 
wordt bepaald door enerzijds het in de realisatiefase komen van een 
aantal projecten, zoals de vervanging van de mijnenvegers van de 
Dokkum-klasse en van het bevoorradingsschip "Hr.Ms.Poolster" en 
anderzijds door de afname van de uitgaven voor de M-fregatten. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

4. Koninklijke Landmacht 5677 5844 5833 6044 6191 6201 

- Personele exploitatie 3254 3187 3126 3204 3222 3256 
- materiële exploitatie 1018 1079 1103 1159 1161 1155 
- Infrastructuur/bouw 275 257 259 270 242 258 
- Groot materieel 1108 1299 1323 1389 1544 1510 
- Subsidies en bijdragen 22 2 2 22 2 2 22 2 2 

Toelichting 
De uitgaven voor personele exploitatie dalen eerst als gevolg van 
verschillende afslankingsmaatregelen; nadien treedt een stijging op 
onder andere door de invoering van de nieuwe persoonlijke standaarduit- 
rusting voor militairen, de personele effecten van de invoering van 
nieuwe wapensystemen en het opnemen van de kosten van VN-vredes- 
missies. De investeringen vereist voor het verhogen van de efficiency bij 
het onderhoud in de nationale sector en voor de reorganisatie van de 
krijgsmachthospitalen veroorzaken de fluctuaties in de meerjarenra- 
mingen voor infrastructuur en bouw. De stijging van de reeksen voor 
groot materieel en materiële exploitatie zijn een weergave van de 
prioriteit, die bij dit krijgsmachtdeel in het Defensieplan is gelegd. 

5. Koninklijke Luchtmacht 

- Personele exploitatie 
- Materiële exploitatie 
- Infrastructuur/bouw 
- Groot Materieel 
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Toelichting 
De personele uitgaven dalen door afslanltingsmaatregelen. De hogere 
uitgaven in de eerste jaren voor infrastructuur en bouw zijn het gevolg 
van een versnelling van enkele bouwprogramma's, waarbij een achter- 
stand was ontstaan. De daling bij groot materieel tot 1993 wordt met 
name bepaald door het aflopen van de projecten Patriot-Bondsrepubliek 
en F - l 6  gevechtsvliegtuigen, een daling die in 1994 teniet wordt gedaan 
door het in uitvoering komen van nieuwe projecten. 

6. Koninklijl<e Marechaussee 259 262 257 270 283 278 

- Personele exploitatie 210 211 214 221 224 225 
- Materiële exploitatie 24 23 22  22  2 2 2 2 
- Infrastructuur/bouw 16 18 11 17 26 2 1 
- Groot materieel 9 1 O 10  1 O 11 1 O 

Toelichting 
De oplopende uitgaven voor personele exploitatie houden verband met 
de invoering van het nieuwe inschalingssysteem voor het personeel bij 
het wapen der l<oninklijke Marechaussee. 

7. Civiele verdediging 2 7 2 7 27 2 7 27 2 7 

7 .  Algemeen 159 167 172 170 160 159 

Toelichting 
De stijging van 1989 t /m 1992 is voornamelijk een gevolg van de kosten 
flankerend beleid afslanking, welke als gevolg van het afronden van de 
afslankingsoperatie in 1991 maximaal zijn en daarna zullen dalen. 
De scherpe daling in 1993 wordt ondermeer veroorzaakt door het 
wegvallen van het budget ten behoeve van de kosten voor de voorbe- 
reiding van de nieuwbouw VROM, dat op het artikel materieel staat. 

2. Bouwbeleid 11 1 O 11 11 11 11 

3. Algemeen beheer en diversen 282 317 283 286 283 283 

- Personeel DGVH 116 117 116 116 116 116 
- Materieel DGVH 120 153 122 128 119 121 
- Onderzoek DGVH 2 5 26 25 2 1 2 7 2 5 
- Overige 2 1 2 1 2Q 2 1 2 1 2 1 

Toelichting 
Het relatief hoge niveau van de materiële uitgaven in 1990 wordt 
enerzijds veroorzaakt door de uitgaven ten behoeve van.het financieel 
management volkshuisvesting in 1989 en 1990, anderzijds door in de 
tijd dalende implementatieltosten in verband met de Nota Volkshuis- 
vesting vanaf 1990. 
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4. Objectsubsidies 8210 7996 8106 8431 8461 8373 

- Jaarlijkse bijdragen 
huurwoningen oude regelingen 

- Jaarlijkse bijdragen 
huurwoningen dynamische 
kostprijs 

- Kopkosten subsidies 
- Bijdragen verbetering 

huurwoningen 
- Diverse 

werkgelegenheidsregelingen 
- Garanties 
- Nieuwbouw eigen woningen 
- Bijdragen vrije-sectorwoningen 
- Bijzondere aandachtsgroepen 
- Overige 

Toelichting 
Wet verloop van de uitgaven voor objectsubsidies wordt veroorzaakt door 
tal van faktoren. Voor de jaarlijkse bijdragen huurwoningen oude 
regelingen worden, behalve ten behoeve van domeinwoningen geen 
nieuwe verplichtingen meer aangegaan. 

De uitgaven voor jaarlijkse bijdragen huurwoningen dynamische 
kostprijs nemen in de tijd toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
- de toevoeging van nieuwe jaargangen (het zogenaamde stapelings- 

effect); 
- de dynamische financiering van de jaargangen voor 1988, welke tot 

het moment van de rente-conversie in 1989 of later, stijgende jaarlijkse 
bijdragen met zich meebrengt; 
- het op nul zetten van de DKP huur- en lastenparameter met ingang 

van 1988 en het met ingang van 1989 op nul zetten van de DKP huur- en 
lastenparameter in het tweede tijdvak van l O jaar voor bestaande 
woningwetwoningen die gefinancierd zijn of waren met rijksleningen. 
(hogere subsidie op moment van omschakeling) 

Daartegenover staat een dalend effect van het op nul zetten van de 
DKP-parameters, doordat het niveau van de jaarlijkse bijdrage na de 
verhoging dan niet meer toeneemt in de tijd, maar direct afneemt als 
gevolg van de huurstijging. Het naar voren halen van kasgeld domineert 
echter. 

De uitgaven ten behoeve van bijdragen voor verbetering huurwoningen 
worden in de periode 1989-1 994 beïnvloed door de maatregelen in het 
kader van de kasproblematiek. Daarnaast heeft de beëindiging van de 
korting op het gesubsidieerde verbeterprogramma met ingang van 1990 
(de beslissing tot korting hield verband met de negatieve budgettaire 
gevolgen van de vervroegde aflossingen leningen Woningwet) een 
stijgende invloed op de uitgaven. 

Hiertegenover staan meerdere factoren die een neerwaarts effect 
hebben op de uitgaven. De voornaamste zijn: 
- een geleidelijke afname van de aantallen te verbeteren woningen; 
- de overboeking per 1-1 -1 990 van de verhuis- en herinrichtings- 

kosten naar het Stadsvernieuwingsfonds; 
- korting op de verbeterbijdragen met 25% met ingang van 1993; 
- de invoering van jaarlijkse bijdragen voor ingrijpende woningverbe- 

tering per 1 januari 1990, in plaats van bijdragen ineens. 
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De uitgaven in verband met te verstrekken garanties (50% rijks- 
deelname in verlies gemeentegaranties) vertonen een dalend verloop. Dit 
is met name het gevolg van de verwachte renteontwikkeling en van de 
aanscherping van de normen voor het verkrijgen van gemeentegarantie 
waardoor het beroep op de gemeentegarantie zal afnemen. 

De uitgaven ten behoeve van het onderdeel nieuwbouw eigen 
woningen nemen geleidelijk af. Bij de regelingen van voor 1984 is dit een 
gevolg van de vermindering van de bijdragen conform de regelgeving, 
alsmede van de bijdrageverlagende effecten van de hypotheek- en 
inkomenstoetsen. Bij de regeling 1984 wordt de stijging van de uitgaven 
als gevolg van het toevoegen van jaargangen (stapelingseffect) 
afgezwakt door de doorwerking van de effecten van het met ingang van 
1988 geschrapte premieltoop B programma en de verlaging van jaarlijkse 
bijdragen premiekoop A van f 4.000 naar f 3.600. 

De uitgaven voor het onderdeel bijdragen vrije sectorwoningen nemen 
af als gevolg van de daling van het bouwprogramma vrije sectorwo- 
ningen met ingang van 1989 en als gevolg van het overhevelen van de 
bouwplaatskopkosten naar het artikel kopkosten per l januari 1989. 
Het niveau van de uitgaven ten behoeve van bijzondere aandachts- 
groepen laat in de tijd geen duidelijke groei of daling zien aangezien dit 
beïnvloed wordt door vele factoren. 

5. Subjectsubsidies 1777 1777 1810 1853 1911 1974 

- individuele huursubsidie 1694 1703 1741 1787 1845 1909 
- huurgewenningsbijdragen 19 1 0  5 2 2 2 
- vergoeding verhuurders 6 4  6 4  64 64 6 4  63 

Toelichting 
Het verloop van de uitgaven voor individuele huursubsidies (IHS) wordt 
bepaald door het aantal IHS-ontvangers en de gemiddelde bijdrage. Het 
aantal IHS-ontvangers neemt toe tot en met het tijdvak 1990/1991 met 
name als gevolg van sociaal economische en demografische ontwikke- 
lingen. Na dit tijdvak wordt een geleidelijke daling van het aantal 
IHS-ontvangers verwacht als gevolg van de verbetering van de econo- 
mische ontwikkelingen en van een afvlaltking van de voor de huursub- 
sidie relevante demografische ontwikkeling. 

De gemiddelde bijdrage neemt elk jaar toe als gevolg van de jaarlijkse 
trendmatige huurverhoging, de huurharmonisatie en het nieuwbouw- en 
verbeterprogramma. Tevens zijn per 1 juli 1988 ondermeer de volgende 
beleidsmaatregelen doorgevoerd: de aanscherping van de kwaliteits- 
korting, afschaffing van de jongerentabel en aftopping van de subsi- 
diëring bij de maximale huurgrens. De maatregelen hebben een 
verlagend effect op de IHS-uitgaven. 

6. Leningen 

- W . W .  woningen 
- liquiditeitstekorten 
- overige 
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Toelichting 
Met ingang van 1988 worden geen nieuwe Rijksleningen meer verstrekt 
ten behoeve van de financiering van woningwetwoningen. De uitgaven 
ten gevolge van de Rijksfinanciering van liquiditeitstekorten vertonen tot 
en. met 1992 een sterk dalend verloop in verband met de (reeds in de 
miljoenennota 1989) op nul gestelde DKP-parameters en tot en met 
1989 gerealiseerde en geraamde vervroegde aflossingen. 

7. Stadsvernieuwing en 
verstedelijking 

- Infrastructuur en 
locatiesubsidies 

- Stadsvernieuwing 

Toelichting 
De uitgaven aan infrastructuur- en locatiesubsidies vertonen t/m 1991 
een stijgend verloop; in de periode 1992-1 994 valt een dalend verloop te 
constateren. 
Dit beeld laat zich, in grote lijnen, als volgt verklaren: 
- de kasproblematiek '88 heeft een aantal kasverschuivingen noodza- 

kelijk gemaakt welke in totaal tot gevolg hebben dat de verwachte kasuit- 
gaven t/m 1991 een hoger niveau hebben dan die in de jaren vanaf 
1992; 
- voor de per 1 - 1-1 989 ingevoerde subsidie voor grote bouwlocaties 

is t /m 1992 een jaarlijks stijgend budget beschikbaar; vanaf 1992 wordt 
een stabiel niveau bereikt; 
- als gevolg van het aflopen van de groeistatus van een aantal groei- 

gemeenten dalen de verwachte uitgaven voor hoofdinfrastructuur 
subsidie vanaf 1991. 

De uitgaven voor de stadsvernieuwing stijgen naar een hoger struc- 
tureel niveau ten gevolge van de opname van de subsidiebudgetten voor 
verhuis- en herinrichtingskosten in het stadsvernieuwingsfonds met 
ingang van 1990. Deze overgeboekte reeks vertoont na 1991 een licht 
dalende tendens in verband met een licht dalend verbeterprogramma. 
Een andere belangrijke mutatie in de uitgaven voor de stadvernieuwing 
betreft een kasverschuiving van 1990 (min 100 miljoen) naar 1 99 1 (plus 
107 miljoen, inclusief een vergoeding van 7 miljoen voor door 
gemeenten gemaakte kosten). 

8. Ríjksplanologische dienst 45 46 46 45  46 44 

9. Milieubeheer 

- drinkwater, water, bodem 24 1 
- bestrijding luchtverontreiniging 44 
- bestrijding geluidhinder 93 
- algemeen milieubeheer 177 
- afvalstoffen/chemische 

afvalstoffen 38 
- overige 125 
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Toelichting 
De uitgaven ten behoeve van drinkwater, water, bodem dalen vanaf 1990 
als gevolg van de beëindiging van een intensivering van de bodemsane- 
ringsoperatie waartoe werd besloten in de Miljoenennota 1985. 
De raming voor bestrijding luchtverontreiniging stijgt vanaf 1990 als 
gevolg van een interne herschikking binnen het ministerie VROM waarbij 
extra gelden beschikbaar zijn gekomen ten behoeve van onderzoek en 
het project I<oolwaterstoffen 2000. 

De stijging van de uitgaven ten behoeve van bestrijding geluidhinder 
na 1991 heeft betrekking op het onderdeel wegverkeerslawaai. 
De verhoging van de raming algemeen milieubeheer wordt voornamelijk 
veroorzaakt doordat als gevolg van een interne herschikking binnen het 
Ministerie VROM extra gelden beschikbaar zijn gekomen voor ondermeer 
de milieuplanbureau-functie van het RIVM en voor milieuzorgsystemen. 
Daarnaast is het bedrag dat in 1990 beschikbaar is voor de financiering 
van gemeentelijke milieutalten aanzienlijk hoger dan in 1989. 

De reeks afvalstoffen/chemische afvalstoffen stijgt tot en met 1991 
doordat een bedrag is opgenomen voor de uitvoering en de handhaving 
van de E.G.richtlijn en de structuurverbetering voor afvalverwijdering. 

Als gevolg van enerzijds een stijging van het uitgavenbudget in 1989 
en 1990 van het artikel materieel in verband met de kosten die gemaakt 
worden voor de goedkeurende accountantsverklaring en het 
FIMA-project en anderzijds door een éénmalige verhoging van het 
personeel- en materieelartikel door een interne herschikking binnen het 
ministerie VROM in het kader van het NMP, is de uitgavenraming van de 
overige artikelen in 1991 ten opzichte van 1989 beduidend lager . 

10. Rijksgebouwendienst 1076 872 925 865 758 768 

- Personeel 7 6 77 7 5 7 5 7 5 7 5 
- Huren 174 175 167 169 155 147 
- Lease en overige alternatieve 

financiering 8 16 3 2 32 48 54 
- Onderhoud en exploitatie 143 144 160 175 156 163 
- Investeringskosten 

Rijksdiensten 432 250 284 208 117 122 
- Investeringen en huren tbv 

derden 170 160 160 160 160 160 
- Overige 73 50 4 7 46 4 7 47 

Toelichting 
De beschikbare middelen voor het hoofdbeleidsterrein ((06. Huisvesting 
Rijksdiensten)), laten in de periode 1989- 1994 een dalend verloop zien. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het artikel Investeringskosten Rijks- 
diensten. De daling van de uitgaven in 1990 en na 199 1 vindt voor een 
belangrijk deel haar oorzaak in het afronden van grote projecten in het 
kader van het beleidsplan ((Samenleving en Criminaliteit)). Daarnaast is er 
sprake van een aantal terugboekingen in verband met versneld uitge- 
voerde projecten en structurele overheveling van begrotingsgelden naar 
andere departementen in verband met de privatisering van enkele Rijks- 
diensten. In het kader van het ((Meerjarenprogramma Projecten Rijkc- 
huisvesting 1990-1 994)) tenslotte is een aantal mutaties noodzakelijk 
geworden, waarbij vooral voor de bestrijding van achterstallig onderhoud 
en het op peil houden van het noodzakelijk huurvolume, kasmiddelen 
naar de betreffende artikelen worden overgeheveld. Hierdoor wordt 
tevens de fluctuatie voor Onderhoud en exploitatie verklaard. De kosten 
verbonden aan lease worden gefinancierd uit door ten gevolge van 
afstoting van huurpanden vrijkomende huurpenningen. Hierdoor geeft de 
reeks huren een dalende tendens te zien, terwijl de beschikbare middelen 
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voor lease juist stijgen. In totaal bewegen beide reeksen zich rond de 
f 200 mln. per jaar. 
In verband met verzelfstandiging van het Directoraat Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening verdwijnt vanaf 1990 het artikel 06.08 Arbeidsbureaus 
Nieuwe Stijl uit de begroting van de Rijksgebouwendienst. Hierdoor 
wordt de teruggang van de reeks Overige vanaf 1990 grotendeels 
verklaard. 

1 I .  Kadaster vastgoed informatie 299 302 304 304 301 302 

- Personeel 177 167 162  162  162 162 
- Materieel 122 134 141 142 138 140 
- Raad voor vastgoedinformatie 1 1 1 1 1 1 

löelich ting 
De daling van de personele uitgaven is het gevolg van de afslankings- en 
privatiseringstaakstelling van in totaal 18%. Deze taakstelling zal volgens 
planning in 1990 zijn gerealiseerd. 

Consequentie van deze taakstelling is een verhoging van de materiële 
uitgaven, met name op het gebied van de in deze uitgaven begrepen 
uitbestedingen. Tevens is rekening gehouden met het verwerken van een 
structureel hoger werkaanbod dan waarmee in de Miljoenennota 1989 
rekening werd gehouden. 

Het totale uitgavenniveau is in het kader van de financiële zelfstan- 
digheid, en het daaruit voortvloeiende kostendekkingsprincipe, nauw 
gerelateerd aan het ontvangstenniveau. Het hogere werkaanbod gaat dan 
ook gepaard met hogere ontvangsten. 

12. Resterende taakstelling ivm 
overschr. 1988 - - 1 4  - - - 

Toelichting 
In 1989 is VROM een taakstelling opgelegd van f 14,l mln vanwege de 
uitvoering 1988. Verdeling van deze post over de departementsonder- 
delen moet nog plaatsvinden. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

XIII WERKEER EN WATERSTAAT 8079 8454 8315 7489 7560 7539 

7 .  Algemene departementale 1433 1404 1372 1344 1341 1342 
aangelegenheden 

- apparaatsuitgaven personeel 1121 1092 1092 1072 1072 1072 
- apparaatsuitgaven materieel 204 190 188 191 191 191 
- overige uitgaven 108 122  9 2  8 1 7 8 7 9 

Toelichting 
De daling bij apparaatsuitgaven personeel in 1990 ten opzichte van 1989 
is het gevolg van de afslankingsoperatie en de daling tussen 1991 en 
1992 is het gevolg van de overheveling van bedragen naar het Provincie- 
en Gemeentefonds in verband met de sanering van het wegenbeheer. 
De daling bij apparaatsuitgaven materieel wordt veroorzaakt door een 
technische overheveling naar de beleidsterreinen luchtvaartaangelegen- 
heden en meteorologische aangelegenheden. 
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De toename bij de overige uitgaven in l990 is het gevolg van het nog 
niet verwerken van een gedeelte van de loonbijstelling. De teruggang van 
1990 naar 1991 hangt samen met het verloop van de 
programma-uitgaven voor ruimtevaartactiviteiten. De afronding van de 
operatie verbetering comptabel bestel leidt tot  een daling van 1991 naar 
1992. 

2. Verkeersveiligheid 59 5 2 5 3 5 1 5 1 5 1 

Toelichting 
De teruggang van 1989 naar 1990 vloeit voort uit de onderliggende 
programma's, waaronder het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 
1989- 1990. 

3. Algemene 
Waterstaatsaangelegenheden 126 135 133 161 176 182 

- specifieke uitgaven 
Rijkswaterstaat 2 3 40  3 7 4 5 44  50  

- afgifte van documenten door 
de RDW en de PTT 44  50 5 1 6 9 9 1 9 1 

- overige uitgaven 59 45 4 5 4 7 41 41 

De toename bij specifieke uitgaven Rijkswaterstaat in 1990 hangt samen 
met het tijdelijk op dit artikel samenbrengen van de uitgaven voor infor- 
matievoorziening in verband met de privatisering van de Dienst Informa- 
tieverwerking. Het uitgavenpatroon in latere jaren fluctueert in verband 
met  het programma voor de vervanging van vaartuigen. 

De stijging bij de uitgaven voor afgifte van documenten door de RDW 
en de PTT tussen 1989 en 1990 en vanaf 1992 hangt samen met de 
invoering van het nieuwe kenteitenregistratiesysteem. 

De overige uitgaven zijn vanaf 1990 lager geraamd omdat dan geen 
uitgaven verricht hoeven te worden voor het Staatsvissershavenbedrijf 
(SVHB) dat in 1989 is geprivatiseerd. 

4. Infrastructuur Waterstaat 1217 1233 1225 428 440 392 

- aanleg en verbetering 
scheepvaartwegen en havens 170 174 169 190 199 153 

- wet uitkeringen wegen 817 837 856 - - - 
- stedelijke 

verkeersvoorzieningen 2 9 7 1 8 2 84  8 3 83 
- bijdrage aan het RWF 143 107 74  110 112 109 
- overige uitgaven 5 8 44  44  44  4 6 47 

Toelichting 
Bij de raming voor aanleg en verbetering van scheepvaartwegen en 
havens worden de fluctuaties tussen de jaren veroorzaakt door de 
diverse projecten uit het meerjarenprogramma Scheepvaartwegen en 
Havens en door het aandeel in de toerekening van 400 miljoen extra ten 
behoeve van de infrastructuur. De stijging van de raming voor de Wet 
Uitkering Wegen (WUW) is gebaseerd op de verwachte trendmatige 
groei van het wagenpark met 2,2O/0. De WUW wordt in het kader van de 
sanering van het wegenbeheer na 1991 overgeheveld naar het 
Gemeente- en het Provinciefonds. 
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Toelichting 
De ontwikkeling van de ramingen voor bijdragen aan het openbaar 
vervoer wordt bepaald door de uitkeringen aan de vervoersbedrijven uit 
hoofde van de Wet Personenvervoer en een jaarlijl<se groei van de 
bijdragen aan het stads- en streeltvervoer met 2% per jaar onder andere 
ter oplossing van de vervangingswaardeproblematielt. Daarnaast is in 
1990 sprake van een eenmalige verhoging van de uitgaven met 61 
miljoen in verband met de afwikkeling van de egalisatiereserve. In 
verband hiermee vindt vanaf 1990 ook voor een periode van 10 jaar een 
verhoging van de uitgaven met 16 miljoen gulden plaats. 

De groei van de bijdragen infrastructuur openbaar vervoer vindt plaats 
in  het kader van de in de Miljoenennota 1989 aangekondigde extra 
gelden voor infrastructuur. 

De eenmalige hogere uitgaven ad 160 miljoen voor de overige 
uitgaven in l990 worden veroorzaakt door de inwerkingtreding van de 
EG- binnenvaartsloopregeling. 

8. Luchtvaartaangelegenheden 133 137 137 136 162 163 

Toelichting 
De stijging in l990 is het gevolg van een technische overboeking uit het 
artiltel apparaatsuitgaven materieel. Deze overboeking betreft met name 
uitgaven voor het instandhouden van apparatuur voor de Luchtverlteers- 
beveiliging die rechtstreeks samenhangen met de programmauitgaven. 
De toename in de raming in 1993 is het gevolg van de rijksbijdrage ten 
behoeve van Zestienhoven in het kader van het Integraal Plan Noordrand 
Rotterdam. 

9. Zeescheepvaart en maritieme 
aangelegenheden 255 162 205 132 132 131 

- I PZ 
- overige uitgaven 

Toelichting 
De Investeringspremieregeling (IPZ) wordt verlengd met een eenjarige 
regeling voor 1990. Over voortzetting na 1990 zal door het nieuwe 
kabinet een beslissing worden genomen mede aan de hand van een 
externe evaluatie. De ontwikkeling van de uitgaven is het gevolg van het 
Icasritme van de verschillende tranches in de IPZ. 

70. Telecommunicatie en postzaken 11 11 11 12 12 13 
7 1. Meteorologische 

aangelegenheden 12 17 17 18 18 18 

Toelichting 
Vanaf 1989 zijn uitgaven geraamd voor de nieuwe Hoofddirectie 
Telecommunicatie en Post (HDPT). De HDPT neemt na de verzelfstan- 
diging van de PTT de overheidstaken over die niet langer door het bedrijf 
zelf uitgeoefend Itunnnen worden. 

De stijging in 1990 bij meteorologische aangelegenheden is terug te 
voeren op een technische overboeking uit het materiële artiltel. Deze 
overboeking betreft een meteorolgische computerconfiguratie waarvan 
de uitgaven nauw samenhangen met de programmauitgaven. 
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XIII ECONOMISCHE ZAKEN 

verplichting (bruto) 
kas 

Toelichting 
Per hoofdbeleidsterrein worden de ramingen toegelicht. Daarbij wordt 
uitgegaan van de verplichtingen, aangezien die het beleid weergeven. De 
kasraming wordt hiervan afgeleid en is tussen haakjes vermeld. 

7 .  Algemeen 

Toelichting 
Algemeen omvat met name de personeel- en materieelartikelen van het 
departement in enge zin en de buitendiensten. De uitgaven met 
betrekking tot het CBS vormen verreweg de grootste component met ca. 
228  miljoen in 1990. De reeks vertoont een dalende lijn in verband met 
de afslankingsoperatie. 

2. Industrieel en algemeen 
technologiebeleid 1179 1140 961 906 923 899 

(1045) (1079) (1028) (981) (986) (980) 

Toelichting 
De verplichtingenbedragen dalen van 1989 tot 1994 bij diverse onder- 
delen van dit beleidsterrein: bedrijfsgerichte technologiestimulering, 
ruimtevaart, vliegtuigindustrie en de Innovatie Stimuleringsregeling 
(Instir). Deze daling in de beschikbare budgetten was ook vorig jaar al 
zichtbaar in de cijfers. De kasuitgaven volgen de daling met enige 
vertraging. 

3. Industriebeleid 

Toelichting 
In dit hoofdbeleidsterrein is dat deel van het industriebeleid opgenomen 
dat niet primair technologisch georiënteerd is. De beleidsruimte daalt na 
1990 sterk tot een structureel niveau van circa 80  miljoen, als gevolg van 
een daling van de ruimte voor de scheepsbouw. 

4. Regionaal Beleid 
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Toelichting 
De verplichtingenramingen voor het beleidsterrein regionaal beleid 
vertonen een grillig verloop. De piek van de verplichtingenruimte voor 
1989 wordt voor een zeer groot deel (605 miljoen) veroorzaakt door het 
in één keer vastleggen van verplichtingen bij de Regionale Ontwikke- 
lingsmaatschappijen (ROM). Voorts is in 1989 in verband met overloop 
uit 1988 het Investeringspremie regeling (IPR)-budget met 98 miljoen 
verhoogd tot 361 miljoen. Daarnaast is de raming voor 1989 bij het 
Europees Fonds Regionale ontwikkeling (EFRO) met 59 miljoen verhoogd 
tot 1 10 miljoen; dit wordt met name veroorzaal<t door overloop uit 1988. 
De daling van 1990 naar 1991 is het gevolg van het met ingang van 
1991 beëindigde Perspectieven nota Zuid-Limburg (PNL)-beleid, terwijl 
ook door het versneld vastleggen van verplichtingen bij de ROM's de 
ramingen voor het ROM's-artikel verlaagd zijn (in 1990 met 81 miljoen, 
in 1991 met 59 miljoen). De raming voor het EFRO voor 1991 is 
voorlopig op nul gesteld, als gevolg van een vertraagde besluitvorming 
van de Europese Commissie. 
Vanaf 1992 stijgen de ramingen doordat de verplichtingenruimte voor de 
ROM's weer wat groeit. 

5. Diensten, midden- en kleinbedrijf 
en ordening 478 384 307 299 291 292 

(435) (407) (376) (316) (303) (295) 

Toelichting 
De sterk dalende lijn wordt vooral verklaard door de onderdelen 
Tegemoetkoming Ziektekosten Zelfstandigen (TZZ) en de Bedrijfsbeëindi- 
gingshulp (BBH). Voor de TZZ is vanaf 1991 geen bedrag meer 
opgenomen omdat de regeling per 1 april 1990 afloopt. Met de inwer- 
kingtreding per 1 juli 1987 van de Inkomensvoorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is de toetreding tot 
de BBH beëindigd. Hierdoor nemen de ramingen ten behoeve van het 
bestaande bestand BBH-uitkeringsgerechtigden af. 
De middelen voor toerisme dalen met ingang van 1991 met ruim 20 
miljoen. 

6. Energiebeleid 

TOelichting 
De relatieve piek in 1992 houdt verband met de vierjaarlijkse toezegging 
aan Euratom van 75 miljoen. Het energiebesparingsbudget blijft 
gedurende de ramingsperiode op een constant niveau van ca. 160 
miljoen. De ten behoeve van onderzoek opgenomen middelen fluctueren 
enigszins en nemen licht af tot een bedrag van 42 miljoen in 1993. 

7. Buitenlandse economische 
betrekkingen en 
exportbevordering 189 177 175 175 175 175 

(104) (85) (77) (81) (85)  (86) 
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Toelichting 
De daling van 1989 naar 1990 wordt vooral verklaard bij het artikel 
Stimulering Exportactiviteiten doordat de bruto verplichtingenruimte met 
ingang van 1990 is verlaagd om een dreigende kasoverschrijding te 
voorkomen. 

8. Inspanningsverplichting 
kasbeleid - - - - 

(-1121 (-1 (-1 (-1 (-1 (-1 

Toelichting 
Voor 1989 komen de totalen van de hierboven genoemde hoofdbeleid- 
sterreinen hoger uit dan het opgenomen kasplafond voor het totaal van 
hoofdstuk XIII. Dit houdt verband met de kasoverschrijding in 1988 met 
135,8 miljoen die EZ in 1989 zal compenseren. 

1. Algemeen 
personeel 
materieel 
overige 

Toelich ting 
De daling van de personele uitgaven is een gevolg van de afslankings- 
operatie. Het dalende verloop van de materiële uitgaven vloeit voort uit 
extra materiële uitgaven bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en 
Vlees (RVV) in 1989 en de afloop van de gelden ten behoeve van het 
Comptabele Bestel. 

De daling in de meerjarencijfers bij de post materieel in 1991 vloeit 
voort uit het aflopen van automatiseringsprojecten. De afname in 1993 is 
met name het gevolg van de stabilisatie door aanpassing van de vangst- 
capaciteit aan de vangstmogelijkheden in de visserijsector, waardoor de 
tijdelijke intensivering wordt beëindigd. 

De toename van de overige uitgaven na 1991 vloeit voort uit het feit 
dat de bijdrage van het Landbouw Egalisatie Fonds (LEF) aan hoofd- 
stuk XIV na dat jaar overgaat in een bijdrage van hoofdstuk XIV aan het 
LEF. Tevens is bij de overige uitgaven het compensatie-aandeel van L&V 
voor de omzetting van de kleinschaligheidstoeslag opgenomen. 

2. Agrarisch onderwijs 

- wetenschappelijk onderwijs 
- hoger agrarisch onderwijs 
- middelbaar agrarisch onderwijs 
- lager agrarisch onderwijs 
- agrarisch 

praktijkschool-onderwijs 
- studiesteun 
- schoolgebouwen en grond 
- overige subsidies en uitgaven 
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Toelichting 
De lichte stijging van de uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs, in 
casu de Landbouw Universiteit, is een gevolg van het opnemen van een 
accres voor incidentele loonontwiltlteling van 1,3 miljoen per jaar. Tevens 
wordt in 1990 4,9 miljoen aan het SURF-programma (Samenwerking 
Universitaire Reken Faciliteiten) toegevoegd (1 989 1,7 miljoen). 

Bij het middelbaar agrarisch onderwijs is de daling in de uitgaven het 
gevolg van de verwachte daling van de leerlingenaantallen. Ook de 
ontwikkeling van de cijfers in het lager agrarisch onderwijs vloeit voort 
uit een dergelijke daling. 

De uitgaven voor het praktijl<schoolonderwijs en de uitgaven ten 
behoeve van de studiesteun blijven vrijwel constant. 

Het ongelijkmatige verloop van de uitgaven voor schoolgebouwen en 
grond wordt veroorzaakt door een kasverschuiving voor de huisvesting 
van de Hoger Agrarische School te Delft ad 7,5 miljoen in 1990, 
waardoor de uitgaven in 1991 en 1992 met respectievelijk 4 en 3,5 
miljoen zijn verlaagd. 

3. Landbouwvoorlichting en 
ontwikkeling 243 253 235 238 248 248 

- voorlichting 12 1 2  12 12 1 2  12 
- ontwikkeling en sanering 200 214 198 200 210 210 
- overige 3 1 27 2 5 2 6 2 6 2 6 

Toelich ting 
Bij de ontwikkeling en sanering is de afname in 1991 het gevolg van het 
aflopen van de in het Regeeraccoord beschikbaar gestelde middelen 
voor het mestactieprogramma, terwijl de uitgaven in 1993 weer oplopen, 
omdat tot en met 1992 compensatie op dit artikel is geboden ten 
behoeve van een investeringsimpuls bij Landbouwkundig Onderzoek. 

De overige uitgaven tot 1991 vertonen een daling als gevolg een 
aflopen van het programma voor de energiebesparende maatregelen in 
de glastuinbouw. 

4. Inrichting en beheer 648 606 595 592 593 594 

- landinrichting 348 306 302 304 306 306 
- beheer landbouwgronden 6 2 66 6 8 67 6 6 65 
- natuur en milieu 138 136 137 138 138 140 
- bos- en landschapsbouw 3 4  3 2  3 1 3 1 3 1 3 1 
- openluchtrecreatie 66 66 5 7 5 2 52  52 

Toelichting 
De daling bij de uitgaven ten behoeve van de landinrichting in 1990 zijn 
een gevolg van de hogere bijdragen van derden aan de landinrichting in 
1989, die vertaald worden in hogere uitgaven en het aflopen van in het 
kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (!SP)-projecten 
in 1989. Voor 1989 is ten laste van het beheer landbouwgronden 6 
miljoen besteed ten behoeve van extra projecten op het gebied van 
natuur en milieu. 

De hogere uitgaven ten behoeve van bos- en landschapsbouw in 1989 
worden veroorzaakt door het ISP-programma "natuur- en landschapson- 
derhoud". 

De daling in de meerjarencijfers op het artikel openluchtrecreatie vloeit 
voort uit het aflopen van ISP-projecten en het kasritme van het speer- 
puntenbeleid. 
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5. Kwaliteitszorg 

- dierziekten 
- plantenziekten 
- voeding en kwaliteit 

6. Onderzoek 354 342 333 329 320 319 

- wetenschappelijk onderzoek 48 55 50 48 48 48 
- praktijkonderzoek 19 18 17 17 17 17 
- gebouwen en grond 47 40  3 7 35 27 26 
- personeel onderzoek 240 229 229 229 228 228 

Toelichting 
Als gevolg van het aflopen van een bijdrage in het kader van het 
mestactie-onderzoek is het voor wetenschappelijk onderzoek uitge- 
trokken bedrag na 1990 5 miljoen lager. In 1989 is ten laste van het 
wetenschappelijk onderzoek 9,3 miljoen overgeheveld naar het artikel 
personeel onderzoek. 

Het hoge niveau van de uitgaven voor gebouwen en grond tot en met 
1992 is een gevolg van de in het kader van het ontwikkelingsplan 
landbouwkundig onderzoek genoemde impuls van circa 50 miljoen in de 
periode 1988- 1992. 

7. Visserijen 19 17 14 16 1 1 

Toelichting 
Het grote verschil tussen 1992 en 1993 is een gevolg van de in 1993 
aflopende uitgaven voor de sanering van de visserijvloot. 
Het dalende verloop in de meerjarencijfers 1989-1 991 van de uitgaven 
voor de visserijen wordt met name veroorzaakt door het kasritme van de 
bouw van het onderzoeksschip de Tridens. 

XV SOCIALE ZAKEN E N  
WERKGELEGENHEID 23134 21648 23418 23141 23034 22885 

l .  Sociale verzekeringen 7244 5507 7285 7262 7212 7152 

- AKW-rijksbijdrage 6192 4403 6193 6183 6139 6084 
- Toeslagenwet 719 751 746 739 741 742 
- Liquidatiewet 

invaliditeitswetten en 
liquiditeitsvoorschotten 172 171 170 169 169 169 

- Overige 161 182 176 171 163 157 

Toelichting 
De AKW-rijksbijdrage vertoont met ingang van 1991 een vrij regelmatig 
verloop. De relatieve daling in 1990 heeft uitsluitend betrekking op de 
verwachte liquiditeitsbehoefte van het AKW-fonds in verband met een 
vermogensintering en naijlende premie-inkomsten. 
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Bij de raming van de Toeslagenwet is er rekening mee gehouden dat 
het volume zal oplopen van gemiddeld 107.000 in 1989 tot ruim 
152.000 in 1994. 

De aflopende uitgavenreeks m.b.t. de liquidatiewet invaliditeitswetten 
wordt veroorzaakt door een daling van de rijksbijdrage voor administra- 
tiekosten. 

In de uitgavenreeks bij "Overig" is vanaf 1990 rekening gehouden met 
een verhoging van het artikel Rijksbijdragen in verband met hogere 
uitgaven van het AAF voor het zgn. "kostenforfait" als gevolg van "Oort". 
De verhoging bedraagt 3 0  miljoen vanaf 1990. Een afnemend volume 
alswel een lagere gemiddelde uitkering bij de VUT-regeling voor 
voormalige mijnwerkers zorgt voor een daling van de uitgaven. 

2. Complementaire Sociale 
voorzieningen 3287 3359 3164 3168 3174 3179 

- W W V  
- W S W  
- Overige 

Toelichting 
In de aflopende reeks voor de WWV is er rekening mee gehouden dat 
het aantal WWV-uitkeringsgerechtigden in de loop van 1990 nihil zal 
worden. In 1990 is een eenmalige voorziening van 150 miljoen getroffen 
ten behoeve van de "gelijkberechtigingcuitgaven". In de meerjarenraming 
is een structureel bedrag van 30  miljoen gereserveerd voor activiteiten 
ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid (art 36 WWV). 

De reeks overige vertoont tot 1991 een oploop in verband met een 
experiment met "werkvervangende activiteiten" dat in de 2e helft van 
1989 van start is gegaan (het plan Simons). 

3. Overige uitgaven 1472 2104 2297 2285 2262 2277 

- Ministerie 
- Arbvo 
- ABA 
- Arbeia 
- SZ 
- Migratie 
- TEGMD 
- Emancipatie 

Toelichting 
De reeks bij Ministerie omvat voor 1989 en 1990 tijdelijke budgetten 
samenhangend met de inrichting van het nieuwe kantoorgebouw voor 
SZW. In de raming voor 1989 is een bedrag van 9,4 miljoen opgenomen 
voor verbetering comptabel bestel. Verder is met uitzondering van 1990 
een aantal overboekingen verwerkt als gevolg van de verzelfstandiging 
van het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening. 

In de reeks DG-ABA is met ingang van 1990 de Rijksbijdrage aan de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgenomen, welke gelden in i 989 nog 
onder Arbvo geboekt stonden. De rijksbijdrage vertoont meerjarig een 
dalend verloop. Dit hangt samen met de verdeling van het zogenaamde 
additionale werkgelegenheidsbudget van 200 miljoen dat in 1988 werd 
toegekend. Een oplopend deel van dit bedrag is uitgetrokken voor het 
JWG/GWJ. Het resterende deel loopt derhalve af en is verantwoordelijk 
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voor de daling. In 1990 is sprake van een eenmalige verlaging met 
200 miljoen van de rijksbijdrage vanwege het vertraagd op gang komen 
van nieuwe programma's in 1990. 

Kaseffecten van het structureel gemaakte aanvullend beleid in combi- 
natie met de personeelsuitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn de 
oorzaak van de stijgende reeks bij Arbeid. 

De sterk oplopende reeks bij Migratie is het gevolg van het verwachte 
gebruik van de (door meevallende bijstandsuitgaven gecompenseerde) 
nieuwe remigratieregeling. 

4. Personeel 465 180 182 182 182 181 

Toelichting 
Het lagere uitgavenniveau met ingang van 1990 hangt samen met de 
verzelfstandiging van het DG-Arbvo. De tot en met 1993 oplopende 
reeks wordt veroorzaakt door de personeelsuitbreiding van DG Arbeid 
ten behoeve van de Arbeidsinspectie. 
Personeel dat tot en met 1993 tijdelijk in dienst is bij DG ABA ten 
behoeve van uitvoering "Loonkostenreductieregeling" zorgt voor de 
daling van de uitgaven in 1994 ten opzichte van 1993. 

5. Bijstand 10666 10499 10495 10245 10204 10096 

- ABW 
- IOAW/IOAZ 
- GWJIJWG 
- Bijzondere controle 
- Uitkeringen minima 

Toelichting 
De dalende tendens die te zien is in de uitgaven voor de algemene 
bijstandswet is een saldo van een aantal ontwikkelingen. Enerzijds zijn dit 
verlagingen veroorzaakt door een meevallende volume ontwikkeling bij 
de ABW thuiswonenden jonger dan 65 jaar (minder snel stijgend dan 
oorspronkelijk geraamd) en nieuwe voorstellen in het kader van de 
maatregelen voor jongeren, het zogenaamde "jongerendossier". 
Anderzijds zijn verhogingen verwerkt wegens geconstateerde hogere 
gemiddelde uitkeringen bij de RWW en de ABW thuiswonenden jonger 
dan 65 jaar, alsmede een tegenvallende volume-ontwikkeling bij de 
RWW. Verder zijn er effecten verwerkt als gevolg van (het uitstel van) 
nieuwe beleidsmaatregelen. De voornaamste maatregelen betreffen: 
- uitstel en aanpassing van het GWJ/JWG 
- correcties op het "jongerendossier" 
- uitstel invoering verhaalsbepalingen 
- het plan Simons 
- loonkosten reductieregeling 

Tenslotte zijn de effecten van het mislukken van de zogenaamde verdis- 
contering verwerkt. 

Bij de ramingen voor de IOAW/IOAZ is er rekening mee gehouden dat 
het totale aantal uitkeringsgerechtigden zal oplopen van 21.600 in 1989 
tot 42.500 in 1994. 

Als gevolg van de geleidelijke invoering van het JWG weerspiegelt 
deze uitgavenreeks het toenemende bereik van het JWG. In het kader 
van het GWJIJWG zullen in 1994 18.200 jongeren aan een garantiebaan 
geholpen zijn. 
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1. Algemeen 300 301 298 295 295 294 

Toelichting 
Op dit hoofdbeleidsterrein hebben diverse herschikkingen plaatsge- 
vonden die per saldo niet tot grote mutaties in de cijferreeks hebben 
geleid. Zo zijn enerzijds ISP/PNL-middelen van beleidsterrein maatschap- 
pelijke ontwikkeling naar dit hoofdbeleidsterrein overgeboekt, terwijl 
anderzijds verlagingen hebben plaatsgevonden zoals onder andere de 
decentralisatie van de personeelsbudgetten naar de diverse Directoraten- 
Generaal. 

- 

2. Wellijn algemeen 87 83 7 9 7 7 7 7 7 7 

3. Sportzaken 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

4. Maatschappelijke ontwikkeling 293 254 209 196 196 196 

Toelichting 
Bij de begroting 1989 zijn in het kader van de sanering specifieke uitke- 
ringen middelen van de Welzijnswet structureel overgeheveld naar het 
Gemeente- c.q. Provinciefonds. De daling van de meerjarenramingen 
vanaf 1 99  1 wordt daarnaast voornamelijk veroorzaakt door het 
wegvallen van tijdelijke wachtgeldcompensaties. 
De daling van de raming van 1990 ten opzichte van 1989 wordt mede 
veroorzaakt door de overheveling van ISP/PNL-gelden naar beleidsterrein 
"Algemeen". 

5. Vluchtelingen, minderheden en 
asielzoekers 294 320 288 284 281 278 

Toelichting 
De meerjarenramingen voor de opvang van asielzoekers zijn verlaagd in 
verband met de versnelling van de asielprocedure door Justitie. De 
kosten van opvang zullen daardoor voor WVC afnemen. In 1989 is op dit 
beleidsterrein 56,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de overdracht van 
rijkslterl<gebouwen aan de Molukse gemeenschap. Omdat voor de 
dekking van dit bedrag een kasinspanningsverplichting op de begroting 
van WVC rust is de raming op dit beleidsterrein voorlopig met eenzelfde 
bedrag verlaagd. 
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6. Jeugdwelzijn 

Toelichting 
Door de toevoeging van jaarlijks 130 miljoen voor de periode 1990 tot 
en met 1993 ten behoeve van kinderopvang vertoont de meerjarenreeks 
een stijging ten opzichte van 1989. 

7. Ouderenbeleid 2718 2734 2764 2764 2764 2764 

Toelichting 
De stijging in de meerjarenreeks is grotendeels het gevolg van de 
toevoeging van 20 miljoen in 1990 en 50 miljoen structureel aan het Wet 
op de Bejaardenoorden (WBO)-budget, afkomstig van het Ministerie van 
VROM. 

8. Gehandicaptenbeleid 73 76 7 6 76 7 6 7 6 

9. Verzetsdeelnemersenvervolgden 911 914 788 788 788 788 

Toelichting 
Voor 1989 en 1990 zijn de ramingen hoger als gevolg van inhaaleffecten 
en vertragingen uit voorgaande jaren. Vanaf 1991 wordt een stabiel 
niveau van betalingen aan uitkeringen verwacht. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

70. Volksgezondheid algemeen 246 246 244 244 246 248 

7 7. Financiering en planning 
volksgezondheid 3363 3049 3041 2955 2869 2778 

Toelichting 
In de loop van de uitvoering van de begroting 1989 is een aantal voorzie- 
ningen op (diverse andere beleidsterreinen van) de begroting onderge- 
bracht vanuit de AWBZ. De rijksbijdrage op dit beleidsterrein is daarom 
gelijktijdig met circa l00 miljoen structureel verlaagd. De verdeling van 
de groei van het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) in 1990 slaat voor een 
bedrag van ruim 60 miljoen neer op andere beleidsterreinen van de 
begroting. Ten behoeve van budgettaire neutraliteit is een zelfde bedrag 
gekort op de rijksbijdrage ziektekosten. In de Miljoenennota 1989 was 
reeds een forse daling van 1990 ten opzichte van 1989 opgenomen. 
Vanaf 1992 zijn besparingseffecten als gevolg van Dekker in mindering 
op de rijksbijdrage gebracht. 
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12. Gezondheidszorg 

Toelichting 
Uit het gedeelte van de intensiveringen volksgezondheid in 1990 zijn 
middelen aan de gezondheidszorgbudgetten toegevoegd. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

13. Gezondheidsbescherming 46 47 46 4 7 4 7 47 

14. Staatstoezicht volksgezondheid 3 3 3 3 3 3 

15. Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 

Toelichting 
De verlaging van de ramingen na 1990 vloeit voort uit het feit dat 
jaarlijks een incidenteel bedrag wordt geraamd ten laste van investe- 
ringen uit opbrengst en van kennisexploitatie. 

16. Cultuur aigemeen 134 133 133 133 133 133 

17. Kunsten 413 383 382 382 382 382 

Toelichting 
De verlaging van de raming van 1990 ten opzichte van 1989 wordt mede 
veroorzaakt door de reorganisatie van de letteren en bibliotheken. 
Hiertoe zijn budgetten naar beleidsterrein "Letteren en leenvergoeding" 
overgeheveld. 

IB .  Cultuurbeheer 205 220 220 220 220 220 

Toelichting 
Met ingang van 1990 zullen gedurende 5 jaar extra middelen worden 
uitgetrokken ten behoeve van het onderhoud aan grote monumentale 
kerken. 

l 9. Media 1185 1199 1199 1199 1199 1199 
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Toelichting 
Ten opzichte van 1989 zijn de ramingen bijgesteld voor de voorziene 
uitbreiding van de reclame-zendtijd. 

20. Bibliotheken 68 48 48 48 48 48 

Toelichting 
De lagere ramingen vanaf 1990 zijn het gevolg van een technische 
herschikking naar beleidsterrein "Letteren en Leenvergoeding". 

2 1. Letteren en leenvergoeding - 2 6 28 2 9 2 9 2 9 

Toelichting 
Dit nieuwe beleidsterrein is geformeerd door een afsplitsing van beleids- 
terrein "bibliotheken". 

Toelichting 
De stijging van 1990 tot en met 1994 is gebaseerd op een jaarlijkse 
groei van het Nationaal Inkomen (NI) zoals geraamd in de MacroEcono- 
mische Verkenning 1990 van het CPB. 

- Totale hulpplafond 5539 5988 6243 6508 6784 7073 
(1 '/z% N I) 

-minuskapitaalmarktmiddelen -577 -577 -577 -577 -577 -577 
- minus toerekening hulp EG -138 -158 -167 -175 -183 -1 93 
- minus nog nader op de 

rijksbegroting aan te wijzen 
toerekeningen - - -33 -37 -40 -43 

- Basisbedrag 
begrotingsmiddelen 

Aan het basisbedrag van de begrotingsmiddelen worden de volgende 
bedragen toegevoegd. 

bandbreedte 1986, 1987 en 
1988 - 9 4 4 - - - 
compensatie rentesubsidie - 1 16 2 8 4 1 50 
compensatie terugbetaling 
door N I 0  4 - - - - - 

begrotingsbezwaar 4819 5258 5486 5747 6025 6310 
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De stijging in de meerjarencijfers wordt voor het belangrijkste deel 
verklaard door de groei van het NI op basis van de meest recente 
CPB-raming. De stijging wordt enigszins afgevlakt door de oplopende 
ramingen voor de EG-toerekening. Deze ramingen geven voor de jaren 
na 1990 een globaal niveau aan. De correcties bandbreedte verklaren 
een verschil van 13 miljoen tussen 1989 en 1990. De in het regeerak- 
koord afgesproken compensatie voor de groei van de post rentesubsidies 
wordt volgens de huidige inzichten geraamd op 1 miljoen in 1990 
oplopend tot 50 miljoen in 1994. 

Het totaal van de ontwikkelingsuitgaven verdeeld over de diverse hoofd- 
stukken geeft het volgende beeld: 

IV KABINET VOOR 
NEDERLANDS ANTILLIAAN- 
SE EN ARUBAANSE ZAKEN 

V BUITENLANDSE ZAKEN 

VI JUSTITIE 

VIII ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPEN 

rx B FINANCIEN 

XI VOLI<SHUISVESTING, 
RUIMTELIJI<E ORDENING 
EN MILIEUBEHEER 

XII VERKEER EN WATERSTAAT 

XIV LANDBOUW EN VISSERIJ 

XV SOCIALE ZAI<EN EN 
WERKGELEGENHEID 

XVI WELZIJN, 
VOLI<SGEZONDHEID 
EN CULTUUR 

GEMEENTEFONDS 

UNVPSLLENDE POSTEN 267 2825 4073 5208 6 U 4  7974 

l .  Loonbijstelling 212 1820 2397 2940 3430 391 2 

Toelichting 
De aanvullende post loonbijstelling neemt van 1989 naar 1990 toe met 
per saldo 1608 miljoen. Deze stijging is als volgt te verklaren. De 
voorziening voor de stijging van de incidentele loonkosten bedraagt circa 
300  miljoen. Hierbij zij aangetekend dat de voorziening voor het departe- 
mentaal incidenteel reeds op de betreffende hoofdstukken is geboekt. 
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Daarnaast is er een ruimte voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
van 962 miljoen'. De hiermee correspond&ende ruimte (circa 
188 miljoen) ten behoeve van het gemeente- en provinciefonds is reeds 
op genoemde fondsen geboekt. Ten behoeve van het streekvervoer is 
een extra ruimte opgenomen van 5,7 miljoen structureel. Daarnaast is 
100 miljoen ten behoeve van de interimambtenaren vanaf 1990 struc- 
tureel vrijgekomen uit hoofde van een bruteringseffect op de 
interim-uitkering. Verder is er een voorziening van 140 miljoen gereser- 
veerd ten behoeve van de VUT-leeftijdverlaging. Voorts bestaat er een 
voorziening voor de VUT-kosten voor gesubsidieerde instellingen, die niet 
aangeslotin zijn bij een pensioenfonds (80 miljoen). De wachtgeldkosten 
voor 1990 stijgen ten opzichte van 1989 met 70 miljoen. De voorziening 
WWV-vervangende uitkeringen daalt daarentegen met 25 miljoen. Het 
nominale beeld voor 1990 geeft een lichte stijging te zien van circa 
5 miljoen (inclusief stijging Abp-premie en interim). Tenslotte is er 
(voorlopig) een voorziening opgenomen voor een stijging van de werkge- 
verspremies als gevolg van de (uitgestelde) regeling minimumloonkos- 
tensubsidies (70 miljoen). 

De stijging van de aanvullende post van 1990 naar 1991 met 
577 miljoen valt uit de volgende onderdelen uiteen. Er is een voorziening 
opgenomen voor de kosten van de incidentele loonkostenontwikkeling 
van circa 380 miljoen. Verder stijgt de ruimte met betrekking tot de 
kosten VUTleeftijdverlaging met 80 miljoen. De voorziening 
WWV-vervangende uitkeringen neemt af met 40 miljoen. De voorziening 
wachtgeldkosten (voor 1989) stijgt met l O miljoen. Vervolgens is er een 
premieontwikkeling voorzien van circa 85 miljoen (op basis van de 
middellange termijnplanning van het CPB). Tenslotte komt er een bedrag 
van circa 60 miljoen vrij door het aflopen van de zogenaamde 
Dop-regeling bij het onderwijs. 

De stijging van 199 1 naar 1992 bedraagt per saldo 543 miljoen. De 
voorziening van de incidentele loonontwikkeling beloopt 400 miljoen. 
Verder daalt de voorziening WWV-vervangende uitkeringen met 25 
miljoen. De ruimte VUT 60-jarigen stijgt weer met 10 miljoen. Voorts 
wordt er een premie-ontwikkeling voorzien van circa 80 miljoen. Tot slot 
komt er opnieuw een bedrag vrij uit de reservering voor de Dop-regeling 
bij het onderwijs (80 miljoen). 

De stijging van 1992 naar 1993 ten bedrage van 490 miljoen wordt 
met name veroorzaakt door de voorziening van de incidentele loonkosten 
van 41 0 miljoen. De voorziening WWV-vervangende uitkeringen daalt 
met 5 miljoen. Daarnaast wordt de premie-ontwikkeling geraamd op 85 
miljoen. 

De stijging van de aanvullende post loonbijstelling van 1993 naar 1994 
ten bedrage van 482 miljoen heeft dezelfde oorzaken als de stijging van 
1992 naar 1993. 

2. Prijsbijstelling 

tranche 1990 
tranche 1991 
tranche 1992 
tranche 1993 
tranche 1994 
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Toelichting 
De aanvullende post prijsbijstelling in de Miljoenennota 1990 geeft het 
niveau weer van de aanpassingen van de Rijksbegroting die nodig zijn 
om deze op het prijspeil te brengen voor het desbetreffende jaar, 
conform de ramingen van het Centraal Plan Bureau zoals die in de 
MacroEconomische Verkenning 1990 (MEV 1990) zijn opgenomen. In de 
bovenstaande tabel heeft elke tranche betrekking op het prijspeil van het 
betreffende jaar. Al deze mutaties tezamen geven de reeks aan waarmee 
de rijksbegroting opgehoogd moet worden om van constante naar 
lopende prijzen te komen. 
De tranche 1990 zal bij Voorjaarsnota 1990 over de begrotingshoofd- 
stukken worden verdeeld conform de dan bestaande inzichten over de 
prijsontwikkelingen 1990. Een uitzondering hierop is de indexering AKW. 
De bijstelling hiervoor vindt halfjaarlijks plaats, bij Voorjaarsnota en bij 
Vermoedelijke Uitkomsten. 

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk de raming van de aanvullende 
post prijsbijstelling in de Miljoenennota op de Ontwerp-begroting 1990 
en Meerjarencijfers 1991 -1 994 te baseren met uitzondering van O&W 
en WVC. Voor WVC zijn de prijsgevoeligheden uit de ontwerp-begroting 
1989 door middel van een technische extrapolatie omgezet naar de 
cijfers van de ontwerp-begroting 1990. Voor Onderwijs en Weten- 
schappen is uitgegaan van de ontwerpbegroting 1989 en meerjaren- 
cijfers. Het streven is erop gericht dat bij Miljoenennota 199 1 de raming 
van de aanvullende post prijsbijstelling over de hele linie gebaseerd kan 
zijn op de (dan nieuwe) begrotingscijfers. 

De verdeling over de hoofdstukken op basis van de huidige raming ziet er 
als volgt uit. 

I I 

III 

IV 

v 
v I 
VI I 

VIII 

IX-A 

IX-B 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

Totaal 764 1399 1879 2606 3374 

3. Herstructureringsmiddelen 50 100 150 200 250 
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Toelichting 
Met ingang van 1990 is er een nieuwe aanvullende post herstructure- 
ringsmiddelen gecreeerd (voorheen opgenomen onder de aanvullende 
post loonbijstelling), die jaarlijks met 50 miljoen toeneemt. Deze 
middelen zijn bedoeld om kleine oneffenheden in de salarisstructuren 
zowel bij de overheid als in de g&g-sector weg te werken. Afhankelijk 
van de maatregelen die hieruit worden gefinancierd kunnen op verschil- 
lende momenten in het uitvoeringsjaar overboekingen plaatsvinden. 

4. Comptabel bestel 55 76 - - - 

Toelichting 
De aanvullende post comptabel bestel, ingesteld in 1987 ter medefinan- 
ciering van incidentele kosten van verbeteringen op het vlak van het 
comptabel bestel, is in de meerjarencijfers afgestemd op de planning van 
werkzaamheden bij de departementen. Aan het totaal beschikbare 
bedrag is sinds de Miljoenennota 1989 53,7 miljoen toegevoegd, 22,9 
miljoen voor 1989 en 30,8 miljoen voor 1990. Deze gelden dienen als 
extra impuls voor de tijdige realisatie van de doelstellingen van de 
operatie comptabel bestel. De gelden uit de aanvullende post worden 
jaarlijks toegedeeld aan de verschillende begrotingshoofdstukken. Voor 
1989 heeft deze uitdeling reeds plaats gehad, hetgeen het verschil 
tussen de bedragen voor 1989 en 1990 in belangrijke mate verklaart. 
Het in 1989 resterende bedrag van 55 miljoen is het resultaat van 
kasverschuivingen van gelden die oorspronkelijk voor 1987 en 1988 
beschikbaar waren alsmede van de niet volledige toedeling van de voor 
1989 beschikbare bedragen. In het najaar van 1989 kan daar indien 
nodig nog toedeling van plaatsvinden. Conform de planning zullen de 
doelstellingen van de operatie comptabel bestel in 1990 gerealiseerd 
dienen te zijn. Voor de jaren nadien zijn derhalve geen gelden in de 
raming opgenomen. 

5. Aanpassing uitkeringen O 115 115 115 115 115 

Toelichting 
Het kabinet heeft besloten het minimumloon en de sociale uitkeringen 
met ingang van 1 januari 1990 conform de wet Aanpassingsmecha- 
nismen (WAM) met circa 1% te verhogen. Het kabinet hecht eraan te 
onderstrepen dat het in werking treden van het WAM-mechanisme om 
puur technische redenen in de begroting heeft verwerkt en het automa- 
tisme van de WAM-indexatie ten principale als ongewenst beschouwt. 
Wat betreft eventuele aanpassingen na 1 januari 1990 gaat het kabinet 
ervan uit dat er dan wetgeving zal zijn afgerond die in de plaats komt van 
de WAM. 
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Toelichting 
In de periode 1989-1 994 nemen de uitgaven uit het Gemeentefonds toe 
met 151 l miljoen. Dit bedrag is het saldo van ombuigingen over de 
periode 1989-1 994 van 95 miljoen, een volume-accres over de periode 
1989-1 994 van jaarlijks 1 % (waarbij de extrapolatie voor 1991 -1 994 een 
technisch karakter heeft) van in totaal 786 miljoen, een nominale 
compensatie van 270 miljoen en een bedrag aan overige wijzigingen van 
552 miljoen. 
Deze overige wijzigingen bestaan uit: een investeringsimpuls van 50 
miljoen; 155 miljoen in verband met een mogelijke decentralisatie van de 
bijzondere bijstand en - 19 miljoen in verband met andere veranderingen 
op het gebied van de bijstand; 93 miljoen in verband met de uitvoerings- 
bepalingen van het bestuursakkoord; 407 miljoen in verband met de 
overheveling van de Wet Uitkering Wegen (WUW) en van de 
zogenaamde niet-planwegen; - 36 miljoen als gevolg van het vervallen 
van de wachtgelden in verband met de overboeking van welzijnsmid- 
delen; 84 miljoen uit hoofde van de incidentele loonruimte 1990 en 
- 182 miljoen in verband met een aantal overige (kleine) wijzigingen. 

Toelichting 
In de periode 1989-1 994 nemen de uitkeringen aan provincies toe met 
7 16 miljoen. 
Dit bedrag is het saldo van ombuigingen over de periode 1989-1 994 van 
11 miljoen; een aandeel in beleidsintensiveringen van 10 miljoen; een 
volume-accres over de periode 1989-1 994 van jaarlijks 1 % (waarbij de 
extrapolatie voor 1991 -1 994 een technisch karakter heeft) van in totaal 
69 miljoen, een nominale compensatie van 21 miljoen en een bedrag aan 
overige wijzigingen van 627 miljoen. 
Deze overige wijzigingen bestaan uit: een investeringsimpuls van 5 
miljoen; l 1  miljoen in verband met de aanpassing van de nominale 
methodiek; 637 miljoen in verband met de overheveling van de 
WUW-gelden en de zogenaamde niet-planwegen 6 miljoen als 
aanvullend nominaal accres en -32 miljoen in verband met een aantal 
(kleine) overige wijzigingen. 

FONDS 
IMWESTERINGSREKE 

bruto-kasuitgaven 
netto-kasuitgaven 

Toelichting 
De daling van de WIR-uitgaven is enerzijds het gevolg van het op O 
zetten van de basispremie begin 1988 en anderzijds het gevolg van de 
omzetting van de kleinschaligheidstoeslag (KST) in een investeringsaftrek 
in de inkomsten- en vennootschapsbelasting per l januari 1990. Voorts 
is voorzien in het beëindigen van het Fonds Investeringsrekening per 
1 januari 1992. 
Het verschil tussen bruto- en netto-kasuitgaven wordt gevormd door de 
te ontvangen desinvesteringsbetalingen. 
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BELASTIMGAFDRACHTEN M N  
D E  EG 5906 6381 6641 6913 7192 7483 

Toelichting 
De stijging van de belastingafdrachten EG wordt verklaard door veron- 
derstellingen omtrent de groei van de BTW-grondslag en de invoer- 
rechten in 1990. 

Jaarlijks stijgen de uitgaven in verband met de trendmatige groei van het 
wagenpark met 2,2%. De stijging in 1990 ten opzichte van 1989 hangt 
samen met macro-economische bijstellingen en door bijdragen van 
lagere overheden aan diverse projecten. Deze bijdragen vertonen in de 
tijd een enigszins grillig verloop. De daling in 1992 wordt veroorzaakt 
door de overheveling van de WUW naar het Gemeente- en Provincie- 
fonds. 

MOBILITEITSFONDS 

Toelichting 
In 1989 wordt op basis van het geactualiseerde werkenprogramma een 
overschot geraamd van 23 miljoen. Dit bedrag wordt in 1990 toege- 
voegd. De stijging in de raming is gebaseerd op een verwachte trend- 
matige groei van het wagenpark, en daarmee van de inkomsten, met 
2,2% per jaar. 
Het mobiliteitsfonds wordt gevoed door een verhoging van de motorrij- 
tuigenbelasting, welke ontvangsten worden verantwoord bij de raming 
van de belastingontvangsten. 

Toelichting 
De post consolidatie dient ertoe het totaal van de rijksbegroting te corri- 
geren voor dubbeltellingen als gevolg van brutobijdrageconstructies. Een 
bruto-bijdrage constructie houdt in dat een bijdrage van een depar- 
tement aan uitgaven van een ander departement, op het ontvangende 
departement als ontvangst wordt geboekt. Dit betekent dat de bijdrage 
zowel op het bijdragende departement onder uitgaven wordt verant- 
woord als ook op het uitgavenartikel van het departement dat de bijdrage 
ontvangt. Deze dubbeltelling wordt door middel van de post consolidatie 
gecorrigeerd, zowel voor de uitgaven als de niet-belastingontvangsten. 
De stijging van 1989 op 1990 wordt veroorzaakt door de stijging in de 
bijdrage van ontwikkelingssamenwerking aan de kosten voor asielzoekers 
op de begroting van WVC, alsmede een bijdrage van het Rijkswegen- 
fonds aan de begroting van Verkeer en Waterstaat. De bijdrage van 
Ontwikkelingssamenwerking aan de kosten van asielzoekers loopt van 
circa 233 miljoen in 1990 terug tot circa 192 miljoen in 1994. 
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Toelichting 
In 1989 is een bedrag van 4 miljoen ontvangen voor aan derden 
beschikbaar gestelde communinicatietechnieken waarvan de kosten niet 
meer konden worden verrekend in 1988. Het betreft hier ontvangsten die 
van jaar tot jaar pro memorie worden geraamd. 

OW KABINET VOOR 
NEDERLANDS-ANTILbl- 

M N S E  EN ARUBAAN- 
SE ZAKEN 24 24 23 23 23 22 

Toelichting 
De daling van de ontvangstenzijde wordt verklaard door afnemende 
inkomsten uit aflossing en rente op verstrekte leningen. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

UBTENLANDSE ZAKEN 196 168 167 166 162 160 

Toelichting 
In de jaren na 1989 heeft geen restitutie meer plaats van het Neder- 
landse aandeel in de aanvullende financiering van de begroting van de 
EG over 1984. Voor het overige wordt de daling voornamelijk veroor- 
zaakt door een geleidelijke afname van de inkomsten uit leningen 
verstrekt aan ontwikkelingslanden. 

WI JUSTITIE 606 578 579 587 592 597 

Algemeen 30 28 22 2 2 2 2 2 2 
Politie 73 6 7 6 7 6 7 67 6 7 
Vreemdelingenzaken 1 1 1 1 1 1 
Jeugdbescherming en 
reclassering 4 3 3 3 3 3 
Delinquentenzorg en 
jeugdinrichtingen 107 106 107 107 107 107 
Rechtspraak en rechtshulp 391 379 379 387 392 397 
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Tóelich ting 
De daling van de ontvangsten van Algemeen houdt verband met een 
inhaalslag van ontvangsten voor naturalisatie in 1989. 

Het wegvallen van incidentele ontvangsten na 1989 veroorzaakt bij 
Politie, Jeugdbescherming en reclassering en Rechtspraak en rechtshulp 
een daling van de raming voor 1990 en latere jaren. De stijging bij de 
ontvangsten bij Rechtspraak en rechtshulp na 1992 is het gevolg van 
extra voorlopig op de justitiebegroting opgenomen inkomsten als gevolg 
van de maatregelen in het kader van de ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel ("Pluk Ze"). 

V11 BINNENLANDSE ZAKEN 611 541 315 319 318 319 

Algemeen 7 6 13 9 1 O 10 1 O 
Openbare orde en veiligheid 185 186 192 195 194 196 
Management en 
personeelsbeleid 98 100 100 100 100 100 
Informatievoorziening en 
automatiseringsbeleid 250 241 14 13 13 13 

Toelichting 
De daling van de reeks voor het hoofdbeleidsterrein Algemeen heeft 
hoofdzakelijk betrekking op de privatisering van het SDUB als gevolg 
waarvan de uitgaven en ontvangsten-bedragen zijn bijgesteld. 

De stijging in de reeks van het hoofdbeleidsterrein Openbare Orde en 
Veiligheid heeft betrekking op de Dienst Geneeskundige Verzorging 
Politie. Deze toeneming houdt verband met de sterktegroei bij de politie. 
De stijging in 1990 op het hoofdbeleidsterrein Management en Perso- 
neelsbeleid wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten bij het Rijksop- 
leidingsinstituut in verband met een verwachte omzetstijging, alsmede 
marktconforme tarifiëring. 

Bij het hoofdbeleidsterrein Informatievoorziening en automatiserings- 
beleid worden de mutaties hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
ontvangsten van het Rijkscomputercentrum (RCC). De kosten van aan 
het RCC verstrekte opdrachten worden bij de opdrachtgevers in rekening 
gebracht. De daling in 1990 ten opzichte van 1989 betreft een geringe 
verwachte omzetdaling van het RCC. Met ingang van het jaar 1991 is 
vooralsnog aan ontvangsten opgenomen het meerjarig verschil tussen 
uitgaven en ontvangsten ad 12,5 miljoen zoals dat tot uitdrukking komt 
in de bestaande meerjarencijfers. Na verzelfstandiging van het RCC per 
ultimo 1990 zal dit cijfer vervangen moeten worden door een raming van 
de dividend-uitkering van het RCC aan de Staat als enig aandeelhouder. 

W i l 1  ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPEN 1852 936 927 925 948 958 

Toelichting 
Voor 1989 worden hogere ontvangsten geraamd als gevolg van de 
versnelde aflossing studieschuld. In verband met deze versnelde 
aflossing studieschuld met korting treedt er in latere jaren een aanzien- 
lijke derving van ontvangsten op. De dalende tendens in de ontvangsten- 
raming wordt mede veroorzaakt door afnemende opbrengsten van 
lesgelden als gevolg van daling van het aantal leerlingen. 
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IX-A NATIONALE SCHULD 37 1 'l 1 1 l 

Toelichting 
De pielt in de ontvangsten in 1989 is het gevolg van de ontvangen agio 
respectievelijk rente bij storting op staatsleningen. 

7 .  EK1 
2. Winstafdracht Nederlandsche 

Bank 
3. Uitkering Postbank 
4. Staatslotei-ij 
5. Muntwezen 
6. Domeinen 
7. Verrichte werkzaamheden 
8. lnningskosten Douane 
9. Rente belastingschuld 
7 0. Kosten vervolging 
1 1. Diversen 

Toelich ting 
De ontwikkeling van de ontvangsten uit hoofde van de exportltredietver- 
zekering (EKI) is voor het grootste deel gebaseerd op verwachte schade- 
restituties die voortkomen uit consolidatieovereenkomsten. 

In 1990 en latere jaren is de winstafdracht van de Nederlandsche Bank 
positief beïnvloed door de hogere rente en dollarkoers. De veronder- 
stelde daling van de korte rente in 1990 leidt daarenboven tot forse te 
realiseren vermogenswinsten, waardoor de winstafdracht in 1991 verder 
stijgt. In de jaren daarna leidt een veronderstelde daling van de dollar- 
koers samen met een verder dalende rente tot een dalende winstaf- 
dracht. 

De uitkering Postbank en de ontvangsten Staatsloterij zijn stelposten 
die meerjarig op een constant bedrag worden geraamd. 

De ontvangstenpiek in 1990 bij Muntwezen is het gevolg van een 
speciale uitgifte (50-gulden muntstuk). 

De verhoging van 1989 naar 1990 bij de ontvangsten Domeinen is het 
resultaat van een drietal ontwikltelingen. Ten eerste vindt een structurele 
verhoging van circa 28 miljoen plaats als gevolg van de privatisering van 
het DG Arbvo van SZW, ten tweede levert de verkoop aan Indonesië van 
2 fregatten uit de Van Speijk-serie een opwaartse bijstelling op van de 
raming tot 1995 en ten derde bevat de raming een neerwaartse 
component omdat voor 1990 een lager bedrag wordt geraamd aan 
incidentele verkopen dan in 1989 zal worden gerealiseerd. 

De verlaging van 1990 naar 1991 is het gevolg van het wegvallen van 
taakstellende verkoopramingen voor Justitie en Rijksgebouwendienst 
inzake dienstobjecten. Met ingang van 1994 vervalt de raming van rond 
10  miljoen voor verkoop van objecten van O&W. 

De stijging in de ontvangsten voor verrichte werkzaamheden hangt 
vooral samen met een toename in de door Financiën gemaakte kosten. 
Het leeuwedeel van deze werkzaamheden wordt verricht door de Belas- 
tingdienst. Voor het overige betreft het de doorberekening door enkele 
kleinere onderdelen, waaronder de Verzekeringskamer. 

De ontwikkeling van de vergoeding voor inningskosten douane hangt 
samen met de raming van ten behoeve van de Europese Gemeen- 
schappen te innen douanerechten. 
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De rente-ontvangsten over belastingschulden vormen een stelpost. 
Deze wordt meerjarig op een constant niveau geraamd. 

De sterke daling van de post Diversen van 1989 naar 1990 hangt 
vooral samen met de privatisering van het Rijksinkoopbureau. De stijging 
van 1992 naar 1993 is het gevolg van een stijging bij de ontvangsten op 
het artikel lening Nationale Investeringsbank. 

X DEFENSIE 627 595 595 561 544 !i45 

Toelichting 
De ontvangsten nemen af als gevolg van het wegvallen van de inhou 
dingen op het salaris van de deelnemers van het PC-Privéproject, 
dalende ontvangsten voor de verpleging van burgerpatienten en 
afnemende bijdragen van de NAVO in infrastructuurprojecten. 

X I  VOLKSHUISVESTING; 
RUISVITELIJI<E ORDENING 
EN MILIEUBEHEER 5901 5488 5307 5085 5024 5126 

l .  Algemeen 
- Volkshuisvesting 

waarvan 
e Rente 
e Aflossing 
e Overig 

- Ruimtelijke Ordening 
- Milieubeheer 
- Huisvest. kstn. RGD 
- Huisvest. kstn. tbv. derden 
- Kadaster 

Toelichting 
Voor komende jaren wordt een lager niveau van de rente-ontvangsten bij 
de reeks volkshuisvesting verwacht. Enerzijds is dit voornamelijk het 
gevolg van de nawerking van de vervroegde aflossing van woningwetle- 
ningen van de afgelopen jaren, anderzijds hangt deze daling samen met 
de ontdynamisering na het tjende jaar van leningen van bestaande 
woningwetwoningen en de rente-aanpassing bij conversie. 

De aflossingsontvangsten worden in 1989 nog sterk bepaald door de 
aflossingen ineens, die volgens de huidige inzichten in 1989 600 mln. 
zullen bedragen. De reguliere aflossingen stijgen als gevolg van rente- 
aanpassingen waardoor bij een lagere rente het aflossingsbestanddeel 
toeneemt en tevens als gevolg van het in de ti jd stijgende aflossingsbe- 
standdeel bij annuïtaire leningen. 

De stijging in 1990 bij overig kan worden toegeschreven aan de 
eenmalige ontvangsten uit het bezitvormingsfonds ten behoeve van 
dekking van de uitfinancieringsproblematiek. De daling na 1990 hangt 
voornamelijk samen met de daling van de restituties van objectsubsidies, 
welke het gevolg is van de daling van het aantal vaststellingen van rijks- 
leningen na de versnellingsacties van de afgelopen jaren. 

Het éénmalige hogere ontvangstenniveau bij milieubeheer in 1989 
heeft betrekking op een terugbetaling van teveel betaalde voorschotten 
Bodemsanering. Verder wordt het verloop in de jaren 1989 tot en met 
1991 beïnvloed door fluctuerende bedragen van het artikel Kosten- 
verhaal bodemsanering, dat vanaf 1992 als pm is opgenomen. 
De geringe daling in 1991 tot en met 1994 wordt verklaard door de 
daling van de opbrengst van het verhogen van de heffing op gelode 
benzine met 1,3 cent per liter. 
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Het verloop bij de ontvangsten Huisvestingskosten Rijksdiensten wordt 
in  1989 en 1990 voornamelijk bepaald door een daling bij de vergoe- 
dingen van apparaatskosten t.g.v. het afnemen van het werkenpaltltet 
(o.a. door de PTT-verzelfstandiging). 
De pielt in 1991 wordt veroorzaakt door de éenmalige opbrengsten van 
de verkoop van een pand. 

De verlaging van 1989 naar 1990 bij Huisvestingskosten t.b.v. derden 
betreft het effect van het op een realistische niveau stellen van het 
derden-werken-pakket, in verband met onder meer de verzelfstandiging 
van de PTT. 

De ramingen t.b.v. de !<adaster-ontvangsten zijn, rekening houdend 
met de voorgestelde tariefstijging van 3% m.i.v. 1990 en het actualiseren 
van de ramingen op basis van een te verwachten werkaanbod, struk- 
tureel op ca. 305 miljoen vastgesteld. 

De fluctuaties in 1989, 1990 en 199 1 betreffen met name kasver- 
schuivingen die in het kader van ombuigingen ten tijde van de MN'89 
zijn aangebracht, alsmede fluctuaties in de kosten van flankerend beleid 
personeel, die bij de Itostendekkendheid zijn betrokken. 

Xli VERKEER EN WATERSTAAT 1283 

1. Algemene departementale 
aangelegenheden 18 
- Verkeersveiligheid 5 
- Algemene 

Waterstaatsaangelegenheden 207 
- Infrastructuur Waterstaat 2 1 
- Conditionering Waterstaat 137 
- Inrichting en ontwikkeling 

lJsselmeerpolders 8 6 
- Openbaar vervoer en 

goederenvervoer 11 
- Luchtvaartaangelegenheden 1 92 
- Zeescheepvaart en maritieme 

aangelegenheden 94 
- Telecommunicatie en postzaken 505 
- Meteorologische 

aangelegenheden 7 

Toelichting 
De eenmalige hogere ontvangsten in 1989 op het beleidsterrein 
algemene waterstaatsaangelegenheden hangen samen met de privati- 
sering van het Staatsvissershavenbedrijf. De stijging op dit beleidsterrein 
vanaf 1990 komt voort uit een toename van het aantal verrichtingen bij 
de RDW tengevolge van de groei van het wagenpark. 

In 1989 zijn op het beleidsterrein conditionering waterstaat eenmalig 
extra ontvangsten geraamd in verband met een schadeclaim bij de 
Oosterscheldewerken. 

In latere jaren lopen de ontvangsten uit de Wet Verontreiniging Opper- 
vlaktewateren (WVO) langzaam terug in verband met de afronding van 
het programma voor de sanering van zuurstofbindende stoffen, terwijl 
vanaf 1992 bijdragen van lagere overheden worden geraamd voor de 
realisering van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. 

De geleidelijke daling bij de ontvangsten inrichting en ontwikkeling 
IJsselmeerpolders vloeit voort uit de afronding van de taken van de 
voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de versobering van 
de bestuursovereenkomst met Almere. 

De eenmalige stijging bij de ontvangsten openbaar vervoer en goede- 
renvervoer vloeit voort uit de verrekening in 1990 van het verschil tussen 
in het verleden verstreltte rijksbijdragen aan het openbaar vervoer en de 
realisatiecijfers. Daarnaast worden vanaf 1990 ontvangsten geraamd uit 
de EG-binnenvaartsloopregeling. 

Bijlage 4 



De stijging bij telecommunicatie en postzaken is het gevolg van de 
verwachtingen voor betaling van dividend en rente door de NV PTT. 
Vanaf 1992 is ook de terugbetaling op leningen hier geraamd. 

XIII ECONOMISCHE ZAKEN 5445 6019 5765 5764 5449 5354 

Algemeen 
Technologie 
Industrie 
Regionaal Beleid 
DM0 
Energie: 
aardgasbaten 
niet-aardgasbaten 
Export 

Toelichting 
Onder algemeen worden naast de ontvangsten van algemene aard de 
ontvangsten van diverse buitendiensten verantwoord. De stijging van de 
ramingen doet zich met name voor bij de ontvangsten van het Bureau 
voor de Industriële Eigendom en hangt samen met een wijziging in de 
tarieven voor (internationale) octrooi-onderzoeken. De ontvangsten 
Technologie bestaan nagenoeg uitsluitend uit de rente en aflossing van 
verstrekte ontwikkelingskredieten. De belangrijkste ontvangstenposten 
bij hoofdbeleidsterrein Industrie zijn ontvangsten staalindustrie en terug- 
betalingen van in het verleden verleende steun aan bedrijven. De hoge 
ramingen voor 1989 en 1990 hangen samen met rente en dividend 
Hoogovens (1 989) en de verwachte terugbetalingen van in het verleden 
verleende steun aan RSV. 

De ontvangsten regionaal beleid betreffen vrijwel uitsluitend 
ontvangsten uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Deze gelden, die via de uitgaven-begroting van EZ worden overgedragen 
aan de uiteindelijke subsidie-ontvangers in de regionale steungebieden, 
bedragen jaarlijks ongeveer f.70 a 75 miljoen. 

De ontvangsten Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening 
betreffen onder meer diverse ontvangsten in verband met de borgstel- 
lingsregeling voor het MKB en de opbrengsten uit hoofde van de wet op 
de kansspelen. De hoge raming voor 1989 hangt samen met nog af te 
dragen opbrengsten van de casino's over voorgaande jaren en uitstel van 
de privatisering van het IJkwezen tot 1 mei 1989, waardoor in 1989 nog 
inkomsten van deze dienst bij EZ binnenkomen. 

In 1990 dalen de geraamde ontvangsten ten opzichte van 1989 met 
200 miljoen vooral in verband met de gederfde dividendontvangsten ten 
gevolge van de verkoop aandelen l e tranche. In 1991 dalen de dividend- 
ontvangsten DSM opnieuw fors omdat vanaf dat jaar geen eénmalig 
dividend van DSM wordt ontvangen. In dat jaar wordt het structurele 
niveau van 300 a 310 miljoen bereikt voor de niet-aardgasbaten 
ontvangsten van energie. Daarvan maken de desalderingsartikelen 
Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten (COVA) en Energie 
Beheer Nederland B.V. (EBN BV) met respectievelijk f.140 miljoen en ca. 
f.133 miljoen het grootste deel uit. 

XIV LANDBOUW EM VISSERIJ W 2  459 422 398 398 398 

- Algemeen 256 212 180 157 157 157 
- Agrarisch onderwijs 28 27 26 2 5 24 24 
- Landbouwvoorlichting en 

-ontwikkeling 4 1 4 1 41 41 4 1 4 1 
- Inrichting en beheer 179 145 145 145 145 145 
- Overige 3 7 3 5 3 1 3 1 3 1 3 1 
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Toelichting 
De meerjarenramingen van de algemene ontvangsten laten een dalend 
verloop zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de verkleining van 
interventievoorraden, waardoor de rente- en opslagvergoedingen van de 
Europese Commissie afnemen. 

Door de verwachte leerlingendaling lopen de ontvangen lesgelden bij 
het landbouwonderwijs terug. 

Het hogere niveau van de ontvangsten bij inrichting en beheer in 1989 
wordt veroorzaakt door hogere bijdragen van derden van 25 miljoen en 
de hogere ontvangsten van ruilverkavelingsrente en -aflossing van 
8 miljoen. De overige ontvangsten worden in 1989 en in 1990 positief 
beïnvloed door de verhuur van schelpdierpercelen. 

XV SOC1ALE ZAKEN EN 
KGELEGENWEID 928 947 8 W  85-56 856 

- Arbeid 
- SZ 
- Arbvo 
- TEGMD 
- Overige 

Toelichting 
In de raming van de ontvangsten Sociale Zekerheid is er rekening mee 
gehouden dat de restituties complementaire sociale voorzieningen tot 
nihil zullen teruglopen met ingang van 1991. Dit als gevolg van de afloop 
WWV en de ingevoerde budgetfinanciering WSW. 

Als gevolg van de verzelfstandiging van het DG Arbvo worden met 
ingang van 1990 géén ontvangsten meer geraamd. De ontvangsten- 
raming is structureel verwerkt in de rijksbijdrage aan Arbvo. 

De verhoging van de TEGMD ontvangsten met ingang van 1990 is toe 
te schrijven aan hogere tewerkstellingsvergoedingen in combinatie met 
een hoger aantal plaatsingen ten opzichte van 1989. 

De nieuwe remigratieregeling wordt voor een klein gedeelte gefinan- 
cierd door een bijdrage uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. 
Deze bijdrage wordt bij de Directie Emigratie verantwoord. De oplopende 
reeks bij "Overig" is hieraan toe te schrijven. Tenslotte wordt onder deze 
reeks de eenmalige ontvangst van 70  miljoen in 1990 in verband met de 
liquidiatie van het bezitvormingsfonds verantwoord. 

WQLl<SGEZONDHlEBD EN 
CULTUUR 

1. Algemeen 
2. Welzijn algemeen 
5. Vluchtelingen, minderheden en 

asielzoekers 
6. Jeugdwelzijn 
9. Verzetsdeelnemers en 

vervolgden 
7 0. Volksgezondheid alg. 
12. Gezondheidszorg 
13. Gezondheidsbescherming 
15. Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 

16. Cultuur algemeen 
18. Cultuurbeheer 
1 9. Media 
20. Bibliotheken 
2 1. Letteren en leenvergoeding 
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Toelichting 
De stijging ten opzichte van de begroting 1989 wordt met name veroor- 
zaakt door een hogere bijdrage van Ontwikkelingssamenwerking in de 
kosten van opvang voor asielzoekers. Deze bijdrage vertoont een 
aflopende reeks. 

Bij het RIVM worden voor 1990 incidenteel 7 miljoen extra 
opbrengsten uit kennisexploitatie geraamd. Van VROM ontvangt het 
RIVM extra bijdragen onder meer ten behoeve van milieu-activiteiten. 

De ontvangsten ten behoeve van de media zijn opwaarts bijgesteld 
voornamelijk ten gevolge van de beoogde uitbreiding van de zendtijd ten 
behoeve van de STER. 

Op het terrein 2. en 10. voor welzijn en volksgezondheid is het jaar 
1989 incidenteel hoger dan het structurele bedrag. Deze cijfers zijn 
reeds in de Miljoenennota 1989 verwerkt. 

AANVULLENDE POSTEN 

- verkoop staatsdeelnemingen 2635 950 - - - - 

In het regeerakkoord is een taakstelling tot en met 1990 afgesproken 
met betrekking tot te realiseren opbrengsten uit verkoop staatsdeelne- 
mingen. Medio 1988 is besloten de taakstelling voor het jaar 1990 met 
200 miljoen te verhogen. In het voorjaar van 1989 is besloten de 
taakstelling voor 1989 te verhogen met 1300 miljoen, boven het toen 
reeds gerealiseerde niveau in 1989 ad 1320 miljoen. 
Dit laatste bedrag is de gerealiseerde bruto opbrengst van de eerste 
tranche verkoop aandelen DSM ad 1257 miljoen en van de verkoop 
staatsdeelneming Stoomvaartmaatschappij Zeeland ad 78 miljoen. 

FONDS 
INWESTERINGSREI<ENING 675 575 475 - - 

Toelichting 
De raming van de ontvangsten geeft het verloop weer van de desinveste- 
ringsbetalingen. Het op nihil stellen van de WIR-basispremie per 29 
februari 1989 wordt hierin weerspiegeld. Vanaf 1992 is er in voorzien 
dat de ontvangsten van het WIR-fonds op hoofdstuk I>(-B worden verant- 
woord. 

RIJKSWEGENFONDS 168 227 193 170 171 209 

De stijging in 1990 ten opzichte van 1989 wordt veroorzaakt door 
bijdragen van lagere overheden voor diverse projecten. De fluctuaties in 
latere jaren hangen samen met deze bijdragen en met de overdracht van 
wegen in de Noordoostpolder. Vanaf 1993 zijn ontvangsten geraamd uit 
het "rekening rijden." 

CONSOLIDATIE 406 461 423 415 411 407 
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Toelichting 
Hiervoor zij verwezen naar de post consolidatie bij de uitgaven onder de 
horizontale toelichting. 

Aardgasbaten van het Rijk op kasbasis 1989-1 994 in miljarden guldens 

Niet-belastingontvangsten 4,3 5,l 5,2 5,2 4,9 4,8 
Vennootschapsbelasting 1,9 2,l 2,l 2,2 2,2 2,3 

Totaal raming M N  1990 6,2 7,2 7,3 7,4 7,l 7,l 

Raming Voorjaarsnota 1989 6,4 6.5 6,8 7,2 7,3 - 
Raming Miljoenennota 1989 7,4 8,2 8,6 9,l 9.4 - 
Raming Meerjarencijferbrief 9,2 11,3 12,6 - - - 

In de Miljoenennota 1989 werd voor de aardgasbaten in 1989 en 1990 
nog een opbrengst geraamd van 7,4 miljard respectievelijk 8,2 miljard 
gulden. Naar huidig inzicht moet de raming neerwaarts bijgesteld worden 
met l ,2 miljard voor 1989 en 1 ,O miljard voor 1990. Verwacht wordt 
thans dat de aardgasbaten in l 9 9 0  7,2 miljard zullen opbrengen, 
waarvan 5, l miljard gulden aan niet-belastingmiddelen en 2, l  miljard 
gulden aan vennootschapsbelasting. Hierbij is rekening gehouden met 
het effect van de zogenaamde "900 miljoen" kasmaatregel in de 
vennootschapsbelasting, die voor de aardgassector een I<asverschuiving 
ad 100 miljoen gulden van 1991 en naar 1990 betekent. 

Voor l 989  wordt een opbrengst verwacht van 6,2 miljard gulden, dit is 
1, l  miljard gulden minder dan de gerealiseerde gasbatenopbrengst in 
1988, dit ondanks de hogere VS-doliarkoersveronderstelling en de 
hogere verwachte ruwe olieprijs in 1989 ten opzichte van 1988. De 
verklaring hiervoor wordt gevormd door de voor de gasbaten gebruike- 
lijke vertragingen in de doorwerking van de dollarkoersen ruwe olieprijs- 
veranderingen. 

In de huidige raming is uitgegaan van een ruwe olieprijs van 
17,O dollar per vat (cif) voor zowel 1989 als 1990, terwijl voor de jaren 
daarna rekening is gehouden met een stijging van l dollar per vat per 
jaar. 

Wat betreft de dollarkoers is aangesloten bij de verwachtingen van het 
CPB, die een gemiddelde koers van 2, l  l en 2,05 gulden veronderstelt 
voor 1989 respectievelijk 1990. In de jaren daarna zou onder de veron- 
derstelling van een constante reële wisselkoers vanaf 1991, de dollar- 
koers afnemen tot 1,78 gulden in 1994. De veronderstellingen omtrent 
de afzet zijn gebaseerd op het Plan van Gasafzet. In 1989 bevindt de 
binnenlandse afzet zich op een laag niveau als gevolg van de zachte 
winter. De export van gas is in dat jaar echter opwaarts bijgesteld. 
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5.1 UITGAVEN 

I HUIS DER KONINGIN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Diversen 

Miljoenennota 1990 

II HOGE COLLEGES VAN STAAT 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Diversen 

Miljoenennota 1990 

II I  ALGEMENE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Comptabel bestel* 

Miljoenennota 1990 
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Miljoenennota 1989 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Voorjaarsnota 1989 1 1 1 1 1 

iijoenennota 1 990 

V BUITENLANDSE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Comptabel bestel* 

Vierde eigen middel (eg-landbouw uitgaven) 

Vierde eigen middel (ramingsbijstelling) 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Bewaking schiphol 

Directe kosten Schengen 

Frictieltosten herziening rechterlijke organ. 

Kosten rechtshulp tgv herz.vreemdelingenwet (os) 

Herziening vreemdelingenwet en versnelling asiel 

Instroom assielzoekers 

Inverzekeringstelling 

Noodcapaciteit 

Onder toezichtsteiling/"het poortje" 

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel ("pluk ze") 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

iijoenennota 1990 
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W I I  BINNENLANDSE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling" 

Comptabel bestel* 

Bijstelling raming zvo-regeling 

Uitvoeringskosten directie pensioenen & wachtgelden 

Inverzekeringstelling 

Hogere frictiekosten politie 

Compensatie hogere frictiekosten politie 

Versnelling ontwikkeling gba-projekt 

Vertraging wetsvoorstel onroerend goed belasting 

Diversen 

Justitie deel inconvenientenregeling* 

Bijzondere opsporing politie;naar justitie* 

Voortzetting achterstandsgebiedenbeleid Inaar o&w)* 

Privatisering rijks computer centrum (rcc)" 

Privatisering staatsdrukkerij (sdub)" 

Hogere omzetverwachting rijks opleidingsinstituut* 

Daling uitbestede automatiseringswerkzaamheden rcc* 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Wil! ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Comptabel bestel* 

Vertraging realisatie hob-basisonderwijs 

Beperking bouw basisonderwijs 

Programma's van eisen Londo-systeem 

Leerlingen basisonderwijs 

Stichtingskosten basisonderwijs 

Leerlingen speciaal onderwijs (arrest Wijnholt) 

Leerlingen speciaal onderwijs ("snelle groei") 

Compensatie leerlingen speciaal onderwijs 
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Rebudgettering leningenplafond voortgezet ond. 

Rente en aflossing vanwege rebudgett. leningpl. 

Tijdelijke voorzieningen gemeenten voortgezet ond. 

Exploitatiekosten (meer collegegeld) 

Beperking huren hoger onderwijs 

Korting overige lasten hoger beroeps ond. 

Indexering sf (boeken en ziektekosten) 

Effect lesgeldverhoging op studiefinanciering 

Effect lesgeldverhoging op tegemoetkoming studiek. 

Invulling ombuigingen met saldo middelen 

Invulling ombuigingstaal<stelling 

Prijsbijstelling 

Definitieve beperking onverplichte gelden 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota % 990 

NATQONALE SCHULD 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Boete vervroegde aflossing 

Disagio's bi j  storting op staatsleningen 

Provisie 

Rente rijksfondsen 

Rente schatkistpapier 

Rente op vaste schuld (renternutatie) 

Rente op vaste schuld (behoeftemutatie) 

Rente op vaste schuld (diversen) 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 
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Loonbijstelling* 

Comptabel bestel" 

Muntloon ivm extra vraag 5 guldenmunten 

Rente teruggave belasting 

Particuliere participatiemaatschappijen 

Bijzondere financieringen 

Betalingsverkeer belastingdienst 

Werkzaamheden domeinen 

Diversen 

Privatisering rijksinkoopbureau* 

Diverse overboekingen" 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

X DEFENSIE 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Vredesmissies 

Tranche '93 van verkoopopbrengst van speyk 1 t/m 4 

Verkoopopbrengsten van speyk-fregatten 5 en 6 

Bezoldiging burgerpersoneel centrale organisatie 

Overige uitgaven van pers aard centr organisatie 

Subsidies en bijdragen centrale organisatie 

Materiele exploitatie centrale organisatie 

Materieel centrale organisatie 

Internationale verplichtingen 

Steun aan Iddi-landen 

Milieumaatregelen 

Overige uitgaven van personele aard kon.marine 

Materiele exploitatie koninklijke marine 

Bouw koninklijke marine 

Overig groot materieel koninklijke marine 

Fregatten 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke landmacht 

Bezoldiging militair personeel kon.landmacht 

Overige uitgaven van personele aard kon.landmacht 

Materiele exploitatie koninklijke landmacht 

Bouw koninklijke landmacht 
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Overig groot materieel koninklijke landmacht 

Pantserrupsvoertuigen ypr-765 

Vervanging en verbetering van tanks leopard I 

Bezoldiging militair personeel kon.luchtmacht 

Overige uitgaven van personele aard kon.luchtmacht 

Materiele exploitatie koninklijke luchtmacht 

Bouw koninklijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke luchtmacht 

Patriot 

Gevechtsvliegtuigen f-1 6 

Diversen 

Centrale militaire apotheek naar vrom" 

Desalderingen koninklijke landmacht" 

Desalderingen koninklijke marine* 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

iljoenennota 1 990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Bijstelling tgv kostendekking kadaster 

Ramingstechnische bijstelling (uitfinanciering) 

Aanpassing rentepeil aan macro-factoren 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijlage 5 



Loonbijstelling" 3.1 

Invoering nieuwe kentekenregistratie 

Rijksbijdrage Zestienhoven 

Materieel 

Deltawerken -5 .O 

Stedelijke verkeersvoorzieningen 

Aanlegherbetering waterhuishouding 

Personeelsuitgaven 

Verhoging uitgaven onderhoud ijsselmeerpolders 

Beperking bijdrage aan het rijkswegenfonds 

Verlaging uitgaven onderhoud ijsselmeerpolders 

Waterbouwkundige werken ijsselmeergebied 

Ophoging bijdrage aan het rijkswegenfonds 

Stormvloedkering nieuwe waterweg (svk) 

Van deltawerken naar svk 

Van rivierdijken naar deltawerken ivm svk 

Verschuiving van rivierdijken naar svk 

Bijdrage rijkswegenf. personeellcomptabel bestel" 

Bijdrage derden stormvloedkering nieuwe waterweg" 

Egalisatiereserve openbaar vervoer 1987" 

Verhoging OV uit opbrengst heffingen sloopregeling" 

Luchtverkeersbeveiliging" 

Naar gemlprov-fonds ivm sanering wegenbeheer" 

Structuurschema verkeer en vervoer 2" 

Van ez voor bereikbaarheidsplan randstad* 

Sloopregeling uit oversch. OV '82 t /m '86" 

Diversen 5 .O 

Diverse overboekingen* -.4 

Diverse desalderingen* 2.1 

4.8 

Miljoenennota 1990 

XIII ECONOMISCHE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling" 

Comptabel bestel* 

Aanvulling nota toerisme 

Vliegtuigindustrie 

Aanwending prijsbijstelling 

Innovatiestimuleringsregeling (instir) 

Bijlage 5 



Overloop invest.premiereg (ipr) van 88 naar 89 

Overloop regioprogramma's van 88 naar 89 

Overloop tegemoetk. zieldek. en -eenm. uitk.zelfstan 

Kasproblematiek 

I<asverschuiving (temporisatie) 

Flankerend beleid 

Kasverschuiving rsv dading 

Diversen 

Structuur-schema verkeer en vervoer 2 naar v&w* 

Hogere terugontvangsten scheepsbouw* 

Nieuwe raming dividend energie beheer nederland* 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Comptabel bestel* 

Aandeel I&v in omzetting Itleinschaligheidstoeslag 

Afname aantal leerlingen lager agrarisch onderwijs 

Landbouw egalisatie fonds 

Middelbaar agrarisch onderwijs 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

XW SOCIALE ZAKEN EN ERMGELEGENHEID 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Prijsbijstelling* 

Loonbijstelling" 

Comptabel bestel" 

Bijlage 5 



Bijstelling rww voor herziene gwj/ jwg 

Effect tijdelijke voorz gwj  op rww 

Effect tijdelijke voorz gw j  op akw 

Gwj l jwg effect jongerendossier 

Gwj l jwg effect verlenging tijdelijke voorz gwj  

N.V.W. bijstelling gwj/ jwg 

Bijstelling effecten verdiscontering 

Effect herbeoordeling in aaw/wao 

loaw effect mislukken verdiscontering 

loaz mislukken verdiscontering 

Mislukken verdiscontering meevaller rww/ioaw 

Rww,effect mislukken verdiscontering 

Verdelen effecten verdiscontering rww/ioaz/ioaw 

Huurbetaling aan domeinen ivm tripartisering arbvo 

Meerkosten cao ivm tripartisering arbvo 

Onderuitputting arbeidsvoorzieningsprogramma's 

Plan Simons 

Plan Simons vrijvallende rww uitkeringen 

Financiering plan Simons uit onderuitputting arbvo 

Nog aan te wenden ivm bezitsvormingsfonds 

Bijstelling premiederving fondsen ivm kostenforf. 

Correctie abw voor effect Oort 

Ramingsbijstelling ioaw ivm invoering Oort 

loaz bijstelling ivm nominale ontwikkeling 88 

Rww,volumebijstelling agv realisatie 1989 

Corr herz. jongerendoss voor uitwonendennorm 

Akw kb 25/26 jarigen ivm harmonisatiewet. 

Rijksbijdrage akw,besparingsverliezen woonlandbeg 

Uitstel Dekker 2,effect op akw 

Akw meer renteopbrengsten 

Akw minder premie-inkomsten 

Akw ramingsbijstelling 

Akw volume bijstelling 

loaw werkloosheidsontwikkeling 

Toeslagenwet meevaller door werkloosheidsontwikkeling 

Vvu regeling back-servicekosten 

WWV uitgaven gelijkberechtiging 

Diversen 

Bijstand, beeindiging startersregeling naar ez* 

Correctie gemeentelijk aandeel maatregelen jong.dossier* 

Abw overboeking naar gem.fonds ivm uitv jong.dossier* 

Overboeking van vromlrgd* 

Ramingsbijstelling esf middelen ivm tripartisering arbvo* 

Ramingsbijstelling overige middelen ivm tripartisering arbv* 

Tegmd volume-groei, compensatie door meer nbo* 

Diverse overboekingen* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Bijlage 5 



Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling" 

Afkoop molukse kerken 

I<asinspanningsverplichting molukse kerken 

Arbeidsplaatsen regionaal beleid isp/pnl 

lsp en pnl operatie 

Compensatie onderhoud kerken: prijsbijstelling 

Diverse intensiveringen volksgezondheid 

Terugsluis rijksbijdrage ziektekosten 

Effecten kostenverlaging Dekker 

Invoering gelijke behandeling WUV en wubo 

Onderhoud grote monumentale kerken 

~ e r u ~ s l u i s  ivm verzelfstandiging arbvo 

Verzets- en vervolgingsslachtoffers 

Diversen 

Regeling opvang asielzoekers volledig tlv os 

Regeling opvang asielzoekers volledig tlv os* 

Kinderopvang* 

Naar gemeentefonds : tbc gelden* 

Afkoop subsidie spoorwegmuseum* 

Kennisexploitatie rivm* 

Middelen voor de omroep* 

Verantwoording renteontvangsten omroepreserve 1988" 

Verlaging nabetalingen subsidies bibliotheken" 

Diverse overboekingen" 

Diverse desalderingen* 

iljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Asielzoekers ten laste van os-plafond 

Bilateraal samenwerkingsprogr. o&w 

Compensatie asielzoekers en bilaterale samenwerk. 

Bijlage 5 



Correctie rentesubsidie 

Correctie toerekening eg 

Deelname speciale fondsen rob's 

Nader op de rijksbegr. aan te wijzen toerek. 

Rentesubsidies en apparaatskosten nio en fmo 

Bijstelling plafond door stijging NI 

Noodhulp 

Diversen 

Diverse overboekingen* 

Miljoenennota 1990 

AANVULLENDE POSTEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Prijsbijstelling* 

Loonbijstelling* 

Comptabel bestel* 

Aanpassing aan mevlmlp tranche '90 

Aanpassing aan mevlmlp tranche '91 

Aanpassing aan mevlmlp tranche '92 

Aanpassing aan mevlmlp tranche '93 

Aanpassing norn.bijstelling gf/pf aan mev 

Ruimteverbetering 1990 

Ruimteverbetering 1990 streekvervoerlhtm 

Ruimteverbetering 1990 besparing brutering interim 

Ruimteverbetering 1990 besparing brutering interim 

Nominale loonbijstelling gf/pf 

Nominaal beeld 1990 

Abp-premie 

Nominaal beeld ogv middellange termijnplanning 

Interimuitkering overheidspersoneel 

Besparingsverlies aanvangssalarissen gf 

Inkomenstoeslag militairen 

Werkgeverspremie agv minimumloonkostensubsidies 

Werkgeverspremie rijk ivm terugtrekken awf 

Werkgeverspremie rijk ivm terugtrekken awf 

Uitkeringen 1990 

Extra gelden comptabel bestel 

Hogere prijsontwikkeling 

Bijlage 5 



Herstructureringsmiddelen 

Herstructureringsmiddelen 

Kinderopvang Oort 

Terugtrekken rijksbijdrage awf 

Rarningsbijstelling rnobiliteitsfonds 

Instelling mobiliteitsfonds* 

Naar gf/pf: nominale bijstelling* 

Naar gf: infrastructuur* 

Naar v&w: infrastructuur* 

Naar WVC: kinderopvang Oort" 

Diverse overboekingen* 

iljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Bijstandscornpensatie n.a.v. Oort 

Bijstandscompensatie Oort 

Correctie ivm accressenmethode wet uitk. wegen 

Doorwerking aanvangssalarissen 

Herberekend volume-accres 

Herstructureringsmaatregel wet uitk. wegen 

Remigratieregeling 

Uitvoeringsbepalingen bestuursal<koord 

Bijstelling ombuigingstaaltstelling 

Ombuigingstaakstelling 1990-1 994 

Investeringsimpuls 1990 (uit aanvullende post)" 

Jongerendossier (szw)" 

Nominale bijstelling 1990 (ap nominaal gf/pf)* 

Nominale compensatie 1990" 

Tbc-gelden (WVC)" 

Uitvoeringskosten jongerendossier (SZW)* 

Wet  uitkeringen wegen en niet-planwegen (&w)* 

Diverse overboekingen* 

iljoenennota 1990 

Bijlage 5 



1989 1990 1991 1992 1993 1994 

PROVINCIEFONDS 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Loonbijstelling* 

Correctie ivm accressenmethode wet uitk. wegen 

Herberekend volume-accres 

Herstructureringsmaatregel wet uitk. wegen 

Uitvoeringsbepalingen bestuursakkoord 

Bijstelling ombuigingstaakstelling 

Nominale bijstelling 1990 (ap nominaal gf/pf)* 

Nominale compensatie 1990" 

Wet uitkeringen wegen en niet-planwegen" 

Diverse overboekingen* 

Miljoenennota 1990 

FONDS INVESTERINGSREKENING 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijstelling wir raming 

Omzetting kleinschaligheidstoeslag (kst) 

Technische correctie 

Miljoenennota 1990 

RIJKSWEGENFONDS 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijlage 5 



Herziene raming toeslag motorrijtuigenbelasting 

I<ostenafdekking nieuwe Itentekenregistratie (nkr) 

Meeropbrengsten toeslag mrb ivm invoering nltr 

Bijdrage aan hfstk. 1 2  

Aanleg en uitbreiding wegen 

Naar gemlprov-fonds sanering wegenbeheer* 

Bruto ramen bijdrage derden* 

Overdracht wegen aan gemeente noordoostpolder* 

Bijdrage van hfstk. 12" 

Rekeningrijden" 

iljoenennota "190 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Btw-afdracht 

Invoerrechten 

MOh31LITEITSFOIUDS 

Miljoenennota 1989 

Instelling mobiliteitsfonds, uit aanvullende post" 

Vertraging projecten bereikbaarheidsplan randstad 

Miljoenennota 1990 

MMVULLENDE POST EERJAREMCIJFERS 

iljoenennota I990 

Bijlage 5 



AANVULLENDE POST BESPARINGSVERLIEZEN 

d 

Miljoenennota 1990 

CONSOLIDATIE 

Miljoenennota 1989 

Technische correctie* 

Miljoenennota 1990 

TOTALISERING RIJKSBEGROTING: 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Nieuwe mutaties 

Bijlage 5 



5.2 NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

I I  HOGE COLLEGES VAM STAAT 

Miljoenennota 1989 

Diversen 

iljoenennota 1 990 

181 ALGEMENE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Diversen 

W KABINET NEDERLAMDS-ANTIkLIMNSE EN 
ARUBAANSE ZAKEN 

Miljoenennota 1989 

iljoenennota 1990 

V BUITENLANDSE ZAKE 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Diversen 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1 9963 

Bijlage 5 



VI JUSTITIE 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Boeten en transacties 

Boeten en transacties agv. "pluk ze" maatregelen 

Diversen 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Diversen 

Hogere omzetverwachting rijks opleidingsinstituut* 

Daling uitbestede automatiseringswerkzaamheden rcc* 

Privatisering rijks computer centrum* 

Privatisering staatsdrukkerij (sdub)" 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

VIII ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Tijdelijke voorzieningen gemeenten vo 

Verhoging les-en cursusgeld 

Diversen 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Bijlage 5 



Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Ontvangen rente bi j  uitgifte staatsleningen 

iljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Winstraming nederlandsche bank 

Dividend staatsdeelnemingen 

Inkomsten uit domeinen 

Hogere verkoop agrarische domeinen 

Opbrengst verkoop Van Speyk fregatten 

Huuropbrengsten arbvo 

Vergoeding inningskosten douanerechten 

Diversen 

Privatisering rijksinkoopbureau* 

Diverse desalderingen* 

X DEFENSIE 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijlage 5 



Diversen 

Desalderingen koninklijke landmacht* 

Desalderingen koninklijke marine* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

XI VOLKSHUISVESTING R.O. EN MILIIEUBEHEER 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijstelling ivm 3% tariefstijging kadaster 

Bijstelling kostendekkendheid kadaster 

Liquidatie bezitsvormingsfonds ivm uitfinanciering 

Restituties tbv herschikking nat.milieu bel.plan 

Aanpassing rente peil aan macro factoren 

Diversen 

Miljoenennota 1990 

XII VERKEER EN WATERSTAAT 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Dividend en aflossingen pt t  

Dividend schiphol tbv zestienhoven 

Egalisatiereserves 1982 t /m 1986 OV 

Diversen 

Egalisatiereserve openbaar vervoer 1987" 

Egalisatiereserves 1982 t /m 1986 OV sloopregeling* 

Bijdrage derden stormvloedkering nieuwe waterweg* 

Opbrengst heffingen sloopregeling* 

Luchtverkeerbeveiliging* 

Bijdrage rijkswegenf. personeel/comptabel bestel* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

Bijlage 5 



Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijstelling gasbatenraming 

Afronding gasbaten 

Casino's 

Dividend ultra centrifuge nederland (ucn) 

Interim dividend dsm 1989 

Lager dividend door verkoop staatsdeelnemingen 

Temporisatie europees fonds regionale ontwikkeling 

Diversen 

Hogere terugontvangsten scheepsbouw" 

Nieuwe raming dividend energiebeheer nederland* 

Diverse desalderingen* 

iljoenennota 1990 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Landbouw egalisatie fonds 

Diverse desalderingen* 

iljoenennota 4990 

X\( SOCIALE ZAKEN EN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bijlage 5 



Liquidatie SZW aandeel bezitv.fonds 

Meer anti-cumulatiebaten door nominale ontwikk. 88 1 1 .O 

Ramingsbijstelling esf middelen ivm tripartisering arbvo* 

Ramingsbijstelling overige middelen ivm tripartisering arbv* 

Diversen 1 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

XVI WELZIJN, VOLI<SGEZOIUDHEID EN CULTUUR 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Diversen 

Incidentele dekking afkoop spoorwegmuseum* 

Kennisexploitatie rivm* 

Middelen voor de omroep* 

Regeling opvang asielzoekers volledig tlv os* 

Rente ontvangsten 1988 over de omroepreserve* 

Verlaging terugontvangsten subsidies bibliotheken* 

Diverse desalderingen* 

Miljoenennota 1990 

AANVULLENDE POSTEN 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Uitboeking prijsbijstelling niet-belasting ontvangsten 

Verkoop aandelen stoomvaartmaatschappij zeeland 

Miijoenennota 1990 

Bijlage 5 



Omzetting Itleinschaligheidstoeslag (kst) 

Technische correctie 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Bruto ramen bijdrage derden* 

Overdracht wegen aan gemeente noordoostpolder" 

Rekeningrijden" 

Bijdrage hfstk. 12" 

Miljoenennota 1990 

AANVULLENDE POST MEEWJAREMCIIJF&BRC 

Miljoenennota 1 990 

CONSOLIDATIE 

Miljoenennota 1989 

Technische correctie" 

iljoenennota 1990 

TOTALISERIBUG RBSI<SIBEGROTIII\dG: 

Miljoenennota 1989 

Voorjaarsnota 1989 

Nieuwe mutaties 

Bijlage 5 



In de Voorjaarsnota 1989 is ten opzichte van de stand Miljoenennota 
1989 een meerjarig overzicht van de toen bekende mutaties opgenomen. 
In deze bijlage 5 worden de sindsdien opgetreden mutaties weergegeven 
en, voorzover groter dan 5 miljoen, voorzien van een specifieke 
toelichting. Het overzicht van mutaties ten opzichte van de stand 
Voorjaarsnota 1989 bevat naast nieuwe uitvoeringsmutaties ook de 
mutaties die voortvloeien uit de besluitvorming in het kader van de 
begrotingsvoorbereiding 1 990. 

Het overzicht in deze bijlage en de Voorjaarsnota 1989 vormen 
gezamenlijk een integrale aansluiting tussen de stand Miljoenennota 
1989 en de nieuwe stand in Miljoenennota 1990. 

Een aantal mutaties komt op meerdere hoofdstukken/fondsen naar 
voren. Deze mutaties worden niet telkens afzonderlijk per hoofdstuk 
toegelicht, maar in deze algemene paragraaf behandeld. 

De mutatie < < loonbijstelling* > > heeft betrekking op de meerjarige 
verdeling van de loonbijstelling 1989 over de hoofdstukken ten laste van 
de aanvullende post. Per saldo is deze uitdeling derhalve neutraal voor 
het financieringstekort. Door middel van deze uitdeling wordt het 
prijspeil van de loongevoelige uitgaven op de hoofdstukken meerjarig op 
het niveau 1989 gebracht. De bijstelling van de hoofdstukken is inclusief 
het budget voor incidenteel. 

De mutatie ((comptabel bestel*)) heeft betrekking op de uitdeling van 
de centraal beschikbare gelden voor comptabel bestel ten laste van de 
aanvullende post. Het betreft zowel de reguliere gelden uit hoofde van 
het plan van aanpak comptabel bestel als de verdeling van de extra 
50 miljoen die voor knelpunten beschikbaar is gesteld (zie toelichting bij 
de aanvullende post). 

Posten gemerkt met een * zijn voor het financieringstekort neutraal. 
Het betreft overboekingen tussen hoofdstukkenlfondsen en desalde- 
ringen (gelijktijdige verhoging of verlaging van de uitgaven en 
niet-belastingontvangsten). 

Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken 

Vooralsnog is voor 1990 de afdracht van het vierde eigen middel aan de 
EG gehandhaafd als uitgavenpost op Hoofdstuk V. Als gevolg van 
herziene macro-economische ramingen is een correctie aangebracht op 
de meerjarige cijferreeks. 

Bovendien is de raming voor 1990 voor het vierde eigen middel 
aanzienlijk lager dan voor 1989. Dit wordt veroorzaakt door een 
meevaller bij de EG landbouwuitgaven (zie bijlage 9 Miljoenennota 
1 990). 

Hoofdstuk b// Justitie 

De kosten van de bewaking van de luchthaven Schiphol komen nog 
steeds ten laste van de Justitie-begroting. Naast de binnen de begroting 
van Justitie opgevangen verhoging ten tijde van de Voorjaarsnota 1989 
(ad 12 miljoen) vindt een extra verhoging plaats van 22 miljoen ten laste 
van de generale problematiek voor 1989. 

Bijlage 5 



Aan de Justitie-begroting worden voor de ontwiltlteling van het 
Schengen Informatie Systeem (S.I.S.) de directe kosten Schengen 
toegevoegd ten laste van de generale problematiek. 

De voorgenomen reorganisatie van de rechterlijke macht brengt frictie- 
kosten met zich mee ten bedrage van 10 miljoen. Deze liggen vooral in 
de sfeer van opleiding, automatisering en tijdelijk extra personeel. Deze 
Itosten worden gecompenseerd door hogere ontvangsten uit boeten en 
transacties. 

Voor een deel van de extra kosten die zijn gemoeid met de versnelling 
van de asielprocedure (toegekend bij Voorjaarsnota 1989) is besloten 
deze ten laste van het 0.S.-plafond te brengen. Het betreft hier de 
voorziene kosten van de gefinancierde rechtsbijstand ad 10,5 miljoen en 
de Itosten voor tolken ad 2,5 miljoen. AIS gevolg van een hogere raming 
van de instroom van asielzoelters is nog 2 miljoen toegevoegd in 1990. 

De uitspraak van het Europese Hof in de ((Brogan case» leidt tot 
aanzienlijke extra kosten bij rechterlijke macht en politie doordat de 
onafhanltelijlte rechter en niet het openbaar ministerie over de inverzelte- 
ringstelling moet beslissen. Ook deze extra Itosten zijn ten laste van de 
generale problematiek gebracht. 

Het in gebruik houden van de noodcapaciteit bij het gevangeniswezen 
leidt ertoe dat de benodigde exploitatiegelden aan de begroting van 
Justitie worden toegevoegd. 

Het aantal onder toezichtstellingen is met duizend toegenomen tot 
circa 12.000. Hierdoor bleek een toevoeging van 8,8 miljoen noodza- 
kelijk. De exploitatiekosten van de begin 1990 gereed gekomen 
capaciteit bij het ctPoortje» bedragen 1 ,O miljoen. Beide posten Itomen 
ten laste van de generale problematiek. 

De kosten van de financiële onderzoeken ten behoeve van de 
ontneming van wederrechtelijlt verkregen voordeel ("Pluk ze") worden 
gecompenseerd door de geraamde extra ontvangsten van boeten en 
transacties als gevolg van deze maatregelen. 

Hoofdstulc V/ /  Binnenlandse Zaken 

De ramingen van de Ziekteltostenvoorziening overheidspersoneel (ZVO) 
zijn vanaf 1991 opwaarts bijgesteld in verband met de doorwerking van 
de gevolgen van de eerste stap Plan Dekker. 

De directie Pensioenen en Wachtgelden wordt geconfronteerd met 
hogere uitvoeringsltosten als gevolg van een sterke toename van het 
aantal uitkeringsgerechtigden. Hiervoor zijn extra gelden ter beschildting 
gesteld. 

Met ingang van 1990 worden gelden aan de BiZa-begroting toege- 
voegd in verband met de voorgenomen wijziging van enkele bepalingen 
uit het Wetboek van Strafvordering omtrent de inverzekeringstelling. 
Op het artikel bijzondere bijdragen politie zullen naar verwachting in 
1990 incidenteel 5 miljoen hogere frictiekosten optreden. Deze worden 
gecompenseerd uit het algemene bijdrage-artiltel politie. 

De afronding van de laatste ontwiltl<elingsaktiviteiten van het 
GBA-project zal voor eind 1991 plaatsvinden. Als gevolg hiervan worden 
de in 1992- 1993 begrote gelden reeds in 1 990- 1 99 1 beschikbaar 
gesteld. 

Door een vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel over de 
verandering van de heffingsgrondslag bij de onroerend goed belasting 
(OGB) doet zich een I<asverschuiving voor van 15 miljoen van 1990 naar 
1991. 

Als gevolg van een bijstelling in de verdeling van het budget voor de 
inconveniënten-regeling politie worden gelden overgeboekt naar Justitie. 

Met ingang van 1989 worden in verband met de inwerkingtreding van 
de nieuwe bijzondere opsporingsi<osten regeling (BOP) gelden overge- 
boekt naar Justitie. 

Bijlage 5 



Ten behoeve van de voortzetting van het achterstandsgebiedenbeleid 
in 1990 worden gelden overgeboekt naar O&W. 

Door de privatisering van het Staatsdrukkerij en Uitgeverij Bedrijf 
(SDUB) en het Rijkscomputercentrum (RCC) verdwijnen voor het SDUB 
vanaf l 9 9 0  en voor het RCC vanaf 1991 de uitgavenartikelen van de 
BiZa-begroting. Alleen ontvangstenartikelen resteren voor de inkomsten 
uit dividend. 

De desaldering bij het Rijks Opleidings Instituut (Rol) (hogere omzet- 
verwachting) is het gevolg van een verwachte omzetstijging en een meer 
marktconforme tarifiëring. 

De uitgaven en ontvangsten van het RCC dalen per saldo in 1990 door 
een daling van de uitbestede automatiseringswerkzaamheden. 

Hoofdstuk V111 Onderwijs en Wetenschappen 

In de Voorjaarsnota 1989 was bij het basisonderwijs voor de jaren 1989 
en 1990 een mutatie opgenomen als gevolg van een lagere besparings- 
opbrengst bij de Herstructureringsoperatie Scholenbestand Basison- 
derwijs (HOB). Thans is het structurele effect van de mutatie verwerkt 
(10 miljoen in l 990, 12 miljoen structureel). Deze overschrijding wordt 
gedekt door een bouwbeperking in het basisonderwijs (-1 0 miljoen in 
1990, -1 2 miljoen structureel). 

In het Londo-vergoedingensysteem voor het basis- en speciaal 
onderwijs worden kortingen in de programma's van eisen aangebracht 
van 20 miljoen in 1990, ter invulling van de in de Voorjaarsnota 1989 
genoemde ombuigingstaakstelling. 

Bij het basisonderwijs doet zich een overschrijding als gevolg van een 
leerlingenstijging voor (6,4 miljoen structureel). Deze stijging is gebleken 
uit recente tellingen. Een herberekening van de beschikbare gegevens 
laat een meevallende uitgavenontwikkeling bij de stichtingskosten voor 
het basisonderwijs zien. 

In het Speciaal Onderwijs doet zich een aantal mutaties voor als 
gevolg van het onwettig verklaren van de formatiebevriezing door de 
president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Deze 
uitspraak heeft tot gevolg dat voor het schooljaar 1989/1990 het aantal 
leerlingen op de teldatum 16 januari 1989 bepalend is voor de bekos- 
tiging van de personeelsformatie. Voor 1989 leidt dit tot extra uitgaven 
van 6,8 miljoen met een structurele doorwerking van 16,3 miljoen vanaf 
1990. Verwacht wordt dat de bekostigingsregels voor snelle groei in 
1990 tot extra uitgaven van 7 miljoen leiden. De gevolgen van het vonnis 
voor het schooljaar 1990/1991 en volgende jaren zijn nog niet verwerkt. 
Met besparingsverlies voor het schooljaar 1989/1 990 wordt voornamelijk 
binnen het Speciaal Onderwijs gecompenseerd. 

Bij het voortgezet onderwijs vindt een verschuiving plaats van het 
garantieplafond naar het investeringsartikel teneinde het garantievolume 
te verlagen en de werklast te verminderen (1 9,6 miljoen in 1990). Gelijk- 
tijdig vindt een vermindering van de vergoeding van rente en aflossing 
plaats (-2,6 miljoen in 1990). Bij het voortgezet onderwijs is tevens 
sprake van afrekeningen met gemeenten in verband met huisvesting 
voortgezet onderwijs (6,5 miljoen in 1989). Bij de niet-belastingont- 
vangsten is een zelfde bedrag aan ontvangsten opgenomen. 

In het hoger onderwijs ontvangen instellingen door het toegenomen 
aantal leerlingen/studenten meer collegegelden dan voorzien. Dientenge- 
volge is de bijdrage van O&W in de exploitatiekosten van de instellingen 
verlaagd (3,5 miljoen in 1989 oplopend tot 20 miljoen in 1994). Als 
gevolg van een toename van het aantal leerlingen zouden de huren en de 
materiële vergoedingen in het hoger beroepsonderwijs moeten stijgen. 
Deze volumestijging met betrekking tot de huren wordt ten behoeve van 
de invulling van de ombuigingstaakstelling binnen de O&W-begroting 
opgevangen door een reallocatie tussen huren en investeringen en door 
stringentere toepassing van regelgeving (-1 5,9 miljoen in 1990). 
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Daarnaast vindt een aanpassing in de wijze van bekostiging van de 
overige lasten in het HBO plaats, zodanig dat er sprake is van een 
degressieve bekostiging. Dit betekent een structurele ombuiging van 
16,5 miljoen. 

Bij Studiefinanciering zijn de boeken- en de ziektekostencomponent 
aangepast aan de prijsontwikkeling. De meeruitgaven bedragen 6,7 
miljoen in 1989, aflopend tot 5,7 miljoen in 1994. Daarnaast doen zich 
bij Studiefinanciering respectievelijlt de regeling tegemoetkoming studie- 
kosten extra uitgaven voor (van l l '1 miljoen in 1990, respectievelijk 
14,3 miljoen in 1990) als gevolg van de verhoging van het les- en 
cursusgeld met l O procent (zie niet-belastingontvangsten). 

In de Voorjaarsnota 1989 is het hoofdstuk O&W ter gedeeltelijke 
compensatie van diverse overschrijdingen taakstellend verlaagd. 
Inmiddels is deze taakstelling voor een belangrijk deel concreet ingevuld. 
Een gedeelte hiervan is ingevuld met maatregelen die leiden tot hogere 
ontvangsten. Om deze invullingen zichtbaar te matten zijn twee correctie- 
regels opgenomen. 

Naast de reeds genoemde maatregelen is de ombuigingstaaltstelling 
ingevuld door het niet volledig uitdelen van de prijsbijstelling (80,4 
miljoen in 1989) en door een uitgavenstop op de niet-verplichte gelden 
(29 miljoen in 1989). 

De restant-ombuigingstaaltstelling van 75 miljoen in 1991, oplopend 
tot 300  miljoen in 1994 wordt ingevuld in het Hoger Onderwijs en bij 
Studiefinanciering. Met name door incentives in de studievoortgang 
moeten besparingen in deze uitgavencategorieën optreden. Daarnaast 
zal moeten blijken of in verband met privatiseringsmogelijkheden bij 
Studiefinanciering op termijn nu reeds mede vanuit de invalshoek van de 
budgettaire spelregels verantwoord bepaalde besparingen uit dien 
hoofde aan de invulling van de ombuigingstaaltstelling kunnen bijdragen. 
Mede op basis van externe adviezen zullen dit jaar nadere beslissingen 
genomen moeten worden. 

Hoofdstuk /X-A Nationale Schuld 

Als gevolg van vervroegde aflossing van staatsleningen voor een bedrag 
van 130,7 miljoen, dient in 1989 6,8 miljoen aan boete te worden 
betaald. 

In 1989 is voor 26,6 miljoen aan disagio's bij storting op staatsle- 
ningen betaald. Er is sprake van disagio's bij plaatsing van staatsleningen 
onder pari. 

Het bedrag dat aan provisies moet worden betaald wijzigt door een 
neerwaartse bijstelling van de financieringsbehoefte op grond van de 
huidige tekortramingen. 

De mutaties bij de rijksfondsen zijn het gevolg van lagere reltenrentes. 
De mutaties in de post rente schatltistpapier worden voornamelijk 

veroorzaakt door de opbouw van de openmarktportefeuille door De 
Nederlandsche Bank N.V. en de invoering van het saldoloos betalings- 
verkeer met de Postbank. Hierdoor wordt er minder schatkistpapier 
herplaatst. Daarbij komt het effect van hogere rekenrentes voor de jaren 
1989 en 1990 en lagere reltenrentes voor de jaren daarna. 

De mutaties in de post rente vaste schuld worden voornamelijk veroor- 
zaakt door hogere reltenrentes voor 1989 en 1990 en lagere rekenrentes 
voor de jaren daarna. Bovendien is de rente op de vaste schuld die sinds 
de Voorjaarsnota 1989 is aangetrokken hoger dan de gehanteerde reken- 
rente van 7%. Deze mutaties zijn opgenomen onder het hoofd ((renternu- 
tatie)) bij rente op vaste schuld. 

De effecten van de lager veronderstelde financieringstekorten in 1989 
en latere jaren en de hogere financieringsbehoefte in i 9 8 9  als gevolg 
van de vervroegde aflossingen leiden tot de mutaties onder ((behoefte- 
mutatie)). Bij ((diversen)) zijn met name de effecten van de opbouw van 
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de openmarktportefeuille door De Nederlandsche Bank N.V. weerge- 
geven en de vervallen reguliere rentebetalingen als gevolg van 
vervroegde aflossingen. 

Hoofdstuk /X- B Financiën 

Door een vergrote vraag naar circulatiemunten van 5 gulden en door een 
stijging van de metaalprijzen dient Financiën structureel 15,l miljoen 
extra aan het Staatsmuntbedrijf te betalen. 

Bij de rentebetalingen door de Belastingdienst doet zich een tegen- 
valler voor van 76 miljoen in 1989. Deze tegenvaller hangt vooral samen 
met de tegenvaller op de WIR-ramingen. Bij de voorlopige aanslagre- 
geling Vennootschapsbelasting kon met dit effect geen rekening worden 
gehouden, met als resultaat dat invorderingsrente is verschuldigd over 
een hoger dan verwacht bedrag aan belastingteruggaven. 

Op de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981 
doet zich in 1989 een tegenvaller voor van 1 1 miljoen en in 1990 een 
tegenvaller van 10 miljoen. Deze is het gevolg van het toenemende 
gebruik van de regeling en de hoger dan verwachte schadepercentages. 

Bij de regeling Bijzondere Financiering 1971 doet zich in 1990 een 
meevaller voor van 10 miljoen. 

De verdeling over de departementen van de gelden ter compensatie 
van de kosten voor het nieuwe model betalingsverkeer is gebaseerd op 
gegevens over voorgaande jaren. Naar nu blijkt zal de Belastingdienst 
met een structureel bedrag van 5 miljoen aan meerkosten worden 
geconfronteerd. Deze tegenvaller wordt gecompenseerd door hogere 
niet-belastingontvangsten op hoofdstuk IX-B. 

De verhoging van uitgaven Domeinen met 7,5 miljoen in 1990 en in 
1991 is het gevolg van de noodzakelijk gebleken vernieuwing van een 
opslagloods voor afgestoten Defensie-goederen op het Defensie-terrein 
in Soesterberg. 

De privatisering van het Rijksinkoopbureau (RIB) leidt tot een 
budgettair neutrale verlaging van de meerjarencijfers op hoofdstuk IX-B. 
Zowel de niet-belastingontvangsten als de uitgaven worden in 1990 met 
94,7 miljoen en in 199 1 met 1 OO,9 miljoen verlaagd. Met ingang van 
1992 treedt een structurele neerwaartse bijstelling op van 102,8 miljoen. 
Er is verondersteld dat het Rijksinkoopbureau per l januari 1990 wordt 
geprivatiseerd. Eén en ander hangt af van de voortgang van afhandeling 
van het desbetreffende wetsvoorstel door de Eerste Kamer. 

Hoofdstuk X Defensie 

De belangrijkste mutaties die het uitgaventotaal van hoofdstuk X bepalen 
zijn enerzijds de ombuigingen die voortvloeien uit het besluit om de 
jaarlijkse groei van de Defensieuitgaven vanaf 1990 te verlagen van 2O/o 
naar I0/o, anderzijds verhogingen uit hoofde van de aanwending van 
verkoopopbrengsten van overtollige goederen en de toevoeging van 
gelden voor de financiering van VN-vredesmissies. 

Vanaf 1991 is 29,O miljoen structureel toegevoegd aan de Defensiebe- 
groting voor de financiering van VN-vredesmissies. 

De opbrengsten uit de verkoop van de Van Speijk-fregatten 1 tot en 
met 4 waren tot en met 1992 reeds in de ramingen van het hoofdstuk 
Defensie verwerkt, thans geschiedt dit voor de tranche 1993. De 
opbrengsten uit de verkoop van de Van Speijk-fregatten 5 en 6 komen, 
voorzover die in 1989 en 1990 worden ontvangen, eveneens ten goede 
aan de Defensiebegroting ( l  7,9 respectievelijk 40,7 miljoen). Een 
beslissing over de toedeling van de opbrengsten voor latere jaren wordt 
aan het volgende kabinet overgelaten. 

Voor de bezoldiging van het burgerpersoneel van de Centrale Organi- 
satie is structureel circa 20 miljoen meer benodigd als gevolg van een 
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stijging van het gemiddelde salarisniveau samenhangend met de afslan- 
kingsoperatie en functieherwaarderingen. Voorts zijn deze ramingen 
geactualiseerd. De ramingen voor de overige uitgaven van personele 
aard worden verhoogd met 5,7 miljoen in 1989, oplopend naar 13,3 
miljoen in 1991. Het belangrijkste onderdeel van deze verhoging vloeit 
voort uit het afschaffen van de vrijstelling van de dienstplicht voor 
gehuwden, waardoor de kostwinnervergoedingen stijgen met 10,O 
miljoen. 

De toename van subsidies en bijdragen met 7,5 miljoen in 1989 is 
hoofdzakelijk het gevolg van betalingen ter grootte van 5,O miljoen op 
nagekomen subsidie-afrekeningen. 

De verhoging van de uitgaven voor de materiële exploitatie van de 
Centrale Organisatie hangt samen met hogere uitgaven voor huisvesting, 
kosten van externe begeleiding bij de uitvoering van bouwprogramma's 
en met schadevergoedingen. 
Voor materieel wordt 5,O miljoen structureel minder geraamd als gevolg 
van een verlaging van de uitgaven voor organisatie- en adviesbureaus. 

De uitgaven in verband met internationale verplichtingen dalen door 
een kasverschuiving in 1989 met 38,7 miljoen, in 1990 ontstaat hierdoor 
een stijging; vanaf 1990 tot en met 1993 zijn deze uitgaven verhoogd 
met 9,5 miljoen door een versnelling van de betalingen voor het 
NAVO-infrastructuurprogramma. Voor hulp aan de landen met minder 
ontwikkelde defensie-industrieën (LDDI-landen) binnen het 
NAVO-bondgenootschap is vanaf 1990 5 miljoen uitgetrokken. 

De uitgaven ten behoeve van het milieu nemen structureel met 24 
miljoen toe door het uittrekken van meer geld voor een versnelling van 
het geluid-isolatieprogramma rondom de vliegbases en voor het saneren 
van bodemverontreiniging op Defensie-terreinen. 

De overige uitgaven van personele aard voor de I<oninltlijlte Marine 
worden met 8,7 miljoen structureel opwaarts bijgesteld in verband met 
de hogere ramingen voor reis- en verblijfskosten, wervingsactiviteiten en 
geneeskundige verzorging van militair personeel. 

Voor de materiële exploitatie kan in 1990 7,O miljoen minder worden 
uitgetrokken door een reductie van het varen, vliegen en oefenen, het 
beperken van de operationele taakstelling van het fregat ((Hr. Ms. De 
Ruijter)) en het interen op de brandstofvoorraden. De uitgaven voor 
bouwactiviteiten van de Koninklijke Marine dalen in 1989 en 1990 met 
7,O respectievelijk 12,O miljoen als gevolg van het schrappen van een 
aantal kleine projecten. 

In 1989 en 1990 is er voor overig groot materieel in totaal bijna 10 
miljoen meer benodigd door herziening van de kasritmes van een aantal 
projecten, terwijl vanaf 1991 als invulling van de ombuigingstaakstelling 
en ten behoeve van de herschikking de ramingen neerwaarts worden 
bijgesteld, oplopend tot een bedrag van 1 13 miljoen in 1993. Voor de 
vervanging van de Zwaardvis-onderzeeboten worden tot 1993 geen 
verplichtingen aangegaan en de modernisering van de Lynx-helicopters 
zal niet volledig worden uitgevoerd. 

Het M-fregattenproject is van voor- naar nacalculatorisch prijspeil 
1988 gebracht, de raming is hierdoor verhoogd met in totaal 21 miljoen 
tot en met 1993. Daarnaast is in 1993 9,O miljoen toegevoegd als gevolg 
van een wijziging in de betalingsplanning voor dat project. 
Van enkele mutaties bij de Koninklijke Landmacht op artikelen voor 
personele en materiële exploitatie is de doorwerking niet aangegeven. 
Dit zal bij de begrotingsvoorbereiding 1991 geschieden. 

De raming voor de bezoldiging burgerpersoneel van de Koninklijke 
Landmacht wordt in l 9 9 0  met 29,3 miljoen opwaarts bijgesteld, met 
name door het actualiseren van de opbouw van het personeelsbestand, 
zowel qua rang als anciënniteit. Voor de bezoldiging van het militair 
personeel is vanaf 1991 20 miljoen structureel minder benodigd door het 
mobilisabel stellen van vier compagnieën, waar tegenover een verhoging 
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van 5,9 miljoen staat voor oefentoelagen bij de Nationale Reserve. Als 
gevolg van hogere uitgaven voor kleding en reiskosten stijgen de overige 
uitgaven van personele aard in 1990 met 24,6 miljoen. 

De uitgaven voor de materiële exploitatie van de Koninklijke 
Landmacht stijgen in 1990 per saldo met 27,2 miljoen door lagere 
uitgaven voor inventarisgoederen, rupsvoertuigen en tanks, en hogere 
uitgaven voor algemene uitrusting en wielvoertuigen. 

De verhoging van de meerjarenramingen voor de bouw is de som van 
investeringen in het project Herstructurering Onderhoud Nationale 
Sector en een kasverschuiving van 1988 naar 1990 wegens de latere 
aanvang van de bouw van de Centrale Hospitaal Capaciteit. 

Op het artikel overig groot materieel zijn zowel ten behoeve van een 
herschikking als voor de taakstellende verlaging van de groei van de 
Defensie-uitgaven vanaf 1991 kortingen aangebracht oplopend tot 122,9 
miljoen in 1993. De fabricage van een prototype van de verbeterde 
Leopard I-tank en de vervanging van de geautomatiseerde doelopsporing 
van de artillerie worden vertraagd; gedeeltelijk wordt de behoefte aan 
vrachtauto's 40 kN, gepantserde voertuigen M 1 13, mijnen en mijndoor- 
breeksystemen, berg/afvoercapaciteit en grondverzet- capaciteit niet 
vervuld. 

Door kasverschuivingen en een overheveling van een deel van de 
modificatie pantserrupsvoertuigen YPR naar het artikel overig groot 
materieel is in 1990 49,5 miljoen minder en in 1991 17,6 miljoen meer 
benodigd voor de pantserrupsvoertuigen YPR-765. 

Als gevolg van een vertraging in l 9 8 8  in de aanschaf van opleidings- 
middelen zijn in 1989 de uitgaven voor het project tankvervanging1 
verbetering van de Leopard 1 9,O miljoen hoger. 

Door reorganisaties en afstoting van taken bij de Koninklijke Lucht- 
macht kan op de bezoldiging van militair personeel een bedrag oplopend 
tot 55,9 miljoen in 1993 worden bespaard. De ramingen voor de overige 
uitgaven van personele aard van dit krijgsmachtdeel worden vanaf 1990 
met circa 60 miljoen opwaarts bijgesteld in verband met hogere kosten 
voor de in eigen beheer genomen vliegeropleiding en hogere uitgaven 
voor kleding, voeding, reis- en verblijfkosten en geneeskundige 
verzorging. 

In 1990 is voor de materiële exploitatie 19,7 miljoen meer benodigd. 
De uitgaven voor bouwactiviteiten worden in 1990 tot en met 1992 in 
totaal met 38 miljoen opwaarts bijgesteld, om in 1993 met 42,8 miljoen 
te dalen, dit als het gevolg van een versnelling van de bouwwerkzaam- 
heden tot 1992. 

Op overig groot materieel van de Koninklijke Luchtmacht wordt van 
1990 tot en met 1992 in totaal 275'8 miljoen bespaard door het geheel 
of gedeeltelijk schrappen van projecten bij de luchtverdediging, te weten 
de Flycatcher en de opknapbeurt van de HAWK, alsmede door een 
vertraging in het betalingsschema van de Sidewinder en een vertraging 
in de uitvoering van het luchtverdedigingswapen, de missile component 
Shorad. Als invulling van de ombuigingstaakstelling wordt oplopend tot 
een bedrag van 179 miljoen bezuinigd door het tot 1995 uitstellen van 
het project Patriot-Nederland. Door het uitstellen van de aanvulling van 
de vredesverliezen van de F 16-gevechtsvliegtuigen met één jaar is tot en 
met 1993 in totaal 14 miljoen minder benodigd. 

In l 9 8 9  wordt 5 miljoen overgeboekt naar de Rijksgebouwendienst als 
bijdrage in de financiering van de Centrale Militaire Apotheek. 

De opwaartse bijstelling van de desalderingen van de Koninklijke 
Marine bestaat uit een hogere raming voor NAVO-infrastructuuront- 
vangsten inzake reparatiekades en werkplaatsen van de Nieuwe 
Rijkswerf. De desalderingeri van de Koninklijke Landmacht worden in 
1989 verlaagd met 10,6 miljoen omdat een aantal taken van de kantine- 
dienst wordt overgeheveld naar de Koninklijke Luchtmacht. (Deze 
overheveling was door de Koninklijke Luchtmacht reeds in de ontwerpbe- 
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groting 1989 verwerkt). Na 1989 wordt het effect van deze desaldering 
grotendeels teniet gedaan door hogere desalderingen met betrekking tot 
de verpleging van burgerpatiënten in de militaire hospitalen en verreke- 
ningen met derden. 

Hoofdstuk )(I Volkshuisvesting, Ruimtelijlte Ordening en Milieubeheer 

Bij het [<adaster zijn in het kader van de Itostendekkendheid zowel de 
uitgaven als de ontvangsten bijgesteld in verband met een toename van 
werkzaamheden voortvloeiende uit een verhoogd werkaanbod. 

De mutatie, beginnend in 1991 met 8,O miljoen betreft een 
herschikking ten laste van het investeringsartikel ten behoeve van de 
problematiek inzake het achterstallig onderhoud, zoals ook aangekondigd 
in het Rijkshuisvestingsplan. 

De reeks ramingstechnische bijstelling is een verlaging ten opzichte 
van de stand Voorjaarsnota 1989 die voortkomt uit de ten tijde van de 
besluitvorming over de uitfinanciering voorlopige stand van de totale 
begroting. 

De aanpassing van de VROM-begroting aan de nieuwe rentestanden 
veroorzaakt een verhoging van de uitgaven. 

Hoofdstuk X/ /  Verkeer en Waterstaat 

Op 1 juli 1992 wordt een nieuw Itenteltenregistratiesysteem (NKR) 
ingevoerd. Daarmee komen de afzonderijke kenteltendelen te vervallen. 
De NI<R-kosten worden gedekt door de aanwending van een deel van de 
meeropbrengsten van de hoofdsom motorrijtuigenbelasting en van de 
toeslag op het Rijkswegenfonds, totaal 31  ,O miljoen op jaarbasis, en 
door voertuighouders. 

Voor de verplaatsing van de luchthaven Zestienhoven zal, onder 
voorwaarden, een rijksbijdrage van in totaal 80  miljoen worden 
toegekend. In de meerjarencijfers van VenW is er voorlopig van 
uitgegaan dat deze bijdrage in periode 1993-1 995 beschikbaar wordt 
gesteld. Daartoe is voor 1993 een bedrag van 26 miljoen en voor 1994 
een bedrag van 27 miljoen opgenomen in de meerjarenramingen. 

De taakstelling uit de Voorjaarsnota 1989 wordt opgeheven omdat de 
overschrijding van het personeelsbudget structureel ca. 20 miljoen lager 
uitvalt dan destijds verwacht en omdat wordt omgebogen, met name op 
de artikelen materieel, deltawerken, stedelijke verkeersvoorzieningen en 
aanleg en verbetering waterhuishouding. Daarenboven wordt er gecom- 
penseerd uit het Rijkswegenfonds voor overschrijdingen bij het personeel 
en Comptabel Bestel. 

In verband met wegenoverdracht aan de gemeente Noordoostpolder 
wordt het artikel onderhoud IJsselmeerpolders in 1991 verhoogd met 
28,9 miljoen. Compensatie wordt gevonden door de rijksbijdrage aan het 
Rijkswegenfonds met hetzelfde bedrag te  beperken. Vervolgens worden 
gespreid over de jaren 1992, 1993 en 1994 de artikelen Onderhoud 
IJsselmeerpolders en Waterbouwkundige werken IJsselmeergebieden in 
totaal met 28,9 miljoen verlaagd, ten gunste van het artikel rijksbijdrage 
aan het Rijkswegenfonds waarop in 199 1 compensatie is geboden. 

Ten behoeve van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg vinden, 
naast de generale verhoging en de bijdragen van derden, binnen het 
hoofdstuk aanzienlijke verschuivingen plaats die verband houden met de 
financiering van het dan nog resterende benodigde bedrag. In 1990 en 
199 1 geschiedt dit ten laste van het artiltel Deltawerken en vanaf 199 1 
ten laste van het artikel Rivierdijken. 

In 1990 vindt een verrekening plaats van het verschil tussen de 
verstrekte rijksbijdragen (bevoorschotting) aan de vervoerbedrijven in de 
jaren 1982 tot en met 1987 en de door de bedrijven en gemeenten 
ingediende realisatiecijfers (egalisatiereserves). De bijdrage aan het 
lokaal openbaar vervoer is in 1990 met 61 ,O miljoen verhoogd. Dit 
bedrag is afkomstig uit de egalisatiereserve 1987. 
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De bijdrage aan het lokaal openbaar vervoer wordt gedurende tien jaar 
verhoogd met 16,O miljoen. Dit bedrag hangt samen met de terugbe- 
taling uit de voorfinanciering (ad 160 miljoen) ten behoeve van de sloop- 
regeling binnenscheepvaart. Het kabinet heeft besloten dat de 
opbrengsten van de heffingen krachtens de sloopregeling aangewend 
kunnen worden ten behoeve van het openbaar vervoer. 

De uitgavenverhoging ad. 12,8 miljoen betreft apparatuur voor de 
luchtverkeersbegeleiding en wordt gedekt uit een verhoging van de 
middelen. 

Onlangs heeft het kabinet besloten tot de sanering van het wegen- 
beheer en tegelijkertijd tot de opheffing van de Wet Uitkeringen Wegen 
per 1 januari 1992. De hiermee verband houdende bedragen worden 
vanaf 1992 overgeheveld naar het Gemeente- en het Provinciefonds. 

In de Miljoenennota 1989 zijn de bedragen ten behoeve van het 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer vanaf 1990 in een 
staartpost opgenomen. Nu vindt overboeking plaats naar de begroting 
van VenW. 

In het kader van de uitvoering van het Bereikbaarheidsplan Randstad 
levert EZ vanaf 1991 een structurele bijdrage van 6.0 miljoen. 

Hoofdstuk X111 Economische Zaken 

De nota Toeristisch Beleid II loopt in 1989 af. Door de demissionaire 
status van het kabinet heeft er nog geen besluitvorming over een 
eventueel vervolg van het toeristisch beleid plaatsgevonden. 

Voor 1990 is besloten de uitgaven voor toeristisch beleid op een gelijk 
niveau te houden ten opzichte van het peil 1989. Dit impliceert voor 
1990 een verhoging van 22,7 miljoen (op verplichtingenbasis). De 
(kas)overschrijding wordt binnen de begroting gecompenseerd ten laste 
van de prijsbijstelling. 

De verlaging in 1990 bij de vliegtuigindustrie is vooral het gevolg van 
lagere rentelasten voor de Fokker 50-leningen; de betalingen komen 
sneller binnen dan was geraamd. Verder wordt hier de vertaling gegeven 
van de reeds bekende mutatie als gevolg van de vertraging in de 
aflevering van de Fokker 100 waardoor in 1991 tot 1994 de rentelasten 
toenemen. 

De prijsbijstelling wordt verder door EZ aangewend ter dekking van 
uitgavenverhogingen op verschillende artikelen, onder andere voor extra 
uitgaven personeel en flankerend beleid. 

De overschrijding flankerend beleid is met name het gevolg van een 
overschrijding van het budget voor wachtgelden. 

De verwachte overschrijding van de huidige Innovatie Stimuleringsre- 
geling (INSTIR) bedraagt 7,5 miljoen voor 1990 en 40  miljoen voor 
1991. Bij Voorjaarsnota 1989 is de overschrijding voor 1989 
(50 miljoen) reeds gemeld. De INSTIR zal per 1 oktober 1989 worden 
aangepast. 

De overloop van 1988 naar 1989 voor de investeringspremieregeling 
(IPR), Regioprogramma's en Tegemoetkoming Ziektekosten Zelfstan- 
digen en Eenmalige Uitkering Zelfstandigen (TZZ en EUZ) betreft het 
kaseffect van de uit 1988 naar 1989 verschoven verplichtingen. Dit 
kaseffect wordt binnen de EZ-begroting opgevangen. 

Als gevolg van een herberekening van de kasbetalingen op oude 
verplichtingen ontstaat er in 1990 en 1991 een kasprobleem van respec- 
tievelijk 34,7 en 25,7 miljoen, in latere jaren ontstaat er ruimte onder het 
kasplafond. Teneinde deze problematiek op te lossen, is een kasver- 
snelling opgenomen, waarbij kasgeld uit 1992, 1993 en 1994 naar voren 
is gehaald. Dit betekent een verhoging van het kasplafond in 1990 en 
1991 en een verlaging van het kasplafond in 1992, 1993 en l 9 9 4  
waarvan het saldo over de jaren heen neutraal is. 

Het door de minister van Economische Zaken uiteengezette beleid 
inzake de generieke steunverlening zeescheepsnieuwbouw (brief aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 27 oktober 
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1988, Tweede I<amer 198811 989, 16.43 1, nr. 3 l ), voorziet in een 
generieke steunverlening tot en met 1990. Voor de uitvoering van de 
generieke steun is voor de totale periode (1 987 tot en met 1990) 
380  miljoen beschikbaar. De onderhavige mutatie ad 90,5 miljoen (1  990) 
maakt deel uit van de medio 1988 overeengekomen 380 miljoen. 

De hogere terugontvangsten scheepsbouw die in 1990 binnenkomen 
(90,5 miljoen, zie niet-belastingontvangsten) zullen in 1990 en 1991 
worden aangewend ter verhoging van de uitgaven in die sector (1 990: 
50,5 miljoen en 1991 : 40 miljoen). 

De desaldering ctnieuwe raming EBN-dividend)) is een correctie c.q. 
aanvulling op de in de eerste Nota van wijziging en in de Voorjaarsnota 
1989 gemelde desaldering ((Dividend DSM)). Deze desaldering heeft 
betrekking op de uitkering aan houders van certificaten Energiebeheer 
Nederland BV (DSM Aardgas BV). 

De post diverse desalderingen wordt voor -1 7,4 miljoen in 1989 en 
-20 miljoen in latere jaren bepaald door de desaldering COVA (Centraal 
Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodulden). Aangezien EZ de 
ontvangen middelen terzake volledig aan de COVA doorgeeft zijn de 
ontvangsten en uitgaven per definitie aan elkaar gelijk. Zie ook bij de 
niet-belastingontvangsten. 

Hoofdstuk )W Landbouw en Visserij 

Het aandeel van Landbouw en Visserij in de compensatiegelden voor de 
omzetting van de kleinschaligheidstoeslag is verwerkt in de ramingen 
voor 1990 en volgende jaren. 

De meevaller bij het lager agrarisch onderwijs betreft de doorwerking 
van de in 1989 verlaagde raming van het aantal leerlingen bij het lager 
agrarisch onderwijs. 

Bij het middelbaar agrarisch onderwijs doet zich een tegenvaller voor 
ais gevolg van een verwachte toename van het aantal leerlingen. 

Deze stijging wordt veroorzaakt door de vorming van Agrarische 
Onderwijs Centra (AOC's), die de doorstroming van het lager- naar het 
middelbaar agrarisch onderwijs moet bevorderen. 

De verhoging van de uitgaven ten behoeve van het Landbouw Egali- 
satie Fonds (LEF) is een gevolg van de verwachting dat de afdracht van 
het LEF in 1992 omslaat in een bijdrage van Landbouw en Visserij aan dit 
fonds. De oorzaak hiervan is de sterke vermindering van de in Nederland 
opgeslagen landbouwoverschotten. 

Hoofdstuk XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De ramingen van het jeugdwerkgarantieplan (JWG/GWJ) zijn voor een 
aantal factoren bijgesteld. Het besluit om de uitkeringen voor jongeren te 
verlagen, het feit dat de relevante doelgroep vanwege de gunstige 
werkloosheidsontwikkeling kleiner is geworden alsmede het verschuiven 
van de invoeringsdatum voor het JWG tot l juli 1990 leiden tot lagere 
ramingen. Daartegenover staat een hogere raming van de uitgaven in de 
RWW en AKW. 

De stelselwijziging sociale zekerheid had mede tot doel om de arbeids- 
ongeschikten voor de mate waarin zij werkloos zouden zijn, een (aanvul- 
lende) werkloosheidsuitkering te verschaffen. Het effekt van de maatre- 
gelen om deze werkloosheidscomponent uit de WAOIAAW te elimineren 
(afschaffen verdiscontering) blijkt teleurstellend te zijn en heeft geen 
merkbare bijdrage geleverd aan de bedoelde beheersing van deze 
uitgaven. Derhalve laten de werkloosheidsregelingen (WW,RWW, IOAW 
en IOAZ) meevallers zien en is er sprake van per saldo grotere tegen- 
vallers in de WAOIAAW. 

Als gevolg van de tripartisering van het Directoraat-Generaal van de 
Arbeidsvoorziening (ARBVO) dient het Centraal Bestuur voor de Arbeids- 
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voorziening (CBA) huur te betalen voor enkele panden aan Domeinen. 
Voor deze huurbetalingen is een voorziening getroffen in de Rijksbijdrage 
aan het CBA; de huuropbrengsten worden verantwoord op hoofdstuk 
I>(-B, Financiën. 

Ten behoeve van het personeel van het CBA en de GAB's is een CAO 
afgesloten. In de Rijksbijdrage aan het CBA is voor de meerkosten van 
deze CAO een voorziening getroffen van 11 ,l miljoen structureel. 

Gelet op de opgetreden vertraging in de uitvoering van enkele arbeids- 
voorzieningsprogramma's behoeven in 1989 en 1990 respektievelijk 
75,O miljoen en 200 miljoen minder kasuitgaven verricht te worden. 
Tevens wordt ten laste van het Arbvo-budget in 1989 een experiment 
gefinancierd ten behoeve van zeer langdurig oudere werklozen. Het 
betreft het zogenaamde ((plan Simons». 

Het Bezitsvormingsfonds zal in 1990 geliquideerd worden. De liqui- 
datie van het fonds leidt in 1990 tot een eenmalige meevaller van 
ongeveer 70,O miljoen. De reeks van 5,8 miljoen structureel bestaat 
enerzijds uit door de liquidatie veroorzaakte besparingen, welke voor een 
deel door SZW aangewend worden voor de dekking van extra uitgaven, 
en anderzijds uit een voorziening op de begroting voor de betaling van 
de nog resterende fondsverplichtingen. 

Tijdens het overleg in de Stichting van de Arbeid d.d. 21 - 10- 1 988 is 
200 miljoen beschikbaar gesteld voor een inkomensverbetering voor 
uitkeringsgerechtigden door middel van een verhoging van de forfaitaire 
aftrek voor inkomsten uit vroegere arbeid in de loonbelasting/inkomens- 
belasting. Deze maatregel heeft tot gevolg dat de volksverzekerings- 
fondsen premieinkomsten derven. Deze derving wordt gecompenseerd 
door een verhoging van de rijksbijdragen. Geraamd was dat de premie- 
derving bij het AOWIAWW en AAW-fonds 80,O miljoen zou bedragen, 
inmiddels blijkt de premiederving bij dit fonds 30  miljoen meer te  zijn. De 
derving aan inkomstenbelasting blijkt daarentegen geringer te  zijn. De 
beschikbare 200 miljoen zal per saldo niet overschreden worden. 

De vereenvoudigingen in de premie- en belastingsfeer uit hoofde van 
((Oort)) leiden voor alleenstaanden ouder dan 27 jaar tot  een belasting- 
verzwaring. Immers, de alleenstaandentoeslag op de belastingvrije som 
komt te vervallen. Teneinde de netto-minimumuitkeringen voor deze 
groep op gelijke hoogte te houden, zijn de bruto-uitkeringen verhoogd, 
hetgeen tot hogere uitkeringslasten leidt. Bij Miljoenennota 1989 vond 
de bijstelling van de ABW plaats uit hoofde van "Oort". De bijstelling van 
de IOAW werd destijds pas in 1989 voorzien aangezien de gegevens 
voor deze berekening nog onvolledig waren. Op grond van een herbere- 
kening valt het structurele effect Oort bij de ABW wat hoger uit. 
Daarnaast is thans het effect voor de IOAW vastgesteld. 

De raming van de IOAZ is bijgesteld vanwege een stijging van de 
gemiddelde uitkering. In 1989 bedraagt de bijstelling 5,7 miljoen. 

De ramingen van de Toeslagenwet en de IOAW zijn in 1989 
neerwaarts bijgesteld voor de meevallende werkloosheidsontwikkeling op 
basis van nieuwe inzichten. 

De raming van de rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) 
dient met 121,4 miljoen opwaarts bijgesteld te worden voor de 
doorwerking van de volume-ontwikkeling welke in 1989 opgetreden is. 
De raming van de RWW is daarnaast gecorrigeerd voor een dubbeltelling 
in de besparingen als gevolg van de samenloop van de maatregel tot  
beperking van de bijstandsnorm voor uitwonende jongeren van 18  tot 21 
jaar met het ((jongerendossier)). 

De raming van de AKW-uitgaven is voor een aantal effecten bijgesteld. 
Ten eerste is de raming met 10  miljoen in 1990 en 1991 opwaarts bijge- 
steld in verband met de uitspraak van de rechter over de Harmonisa- 
tiewet. Het gevolg van deze uitspraak is dat 25/26-jarigen nog tot en met 
1991 in aanmerking kunnen komen voor kinderbijslag. Een tweede 
bijstelling betreft het verwerken van het besparingsverlies dat optreedt 
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als gevolg van het niet invoeren van het zogenaamde ((woonlandbe- 
ginsel)) in de AKW. Daarnaast treedt er bij de AI<W een meevaller in 
1990 en 1991 op als gevolg van de vertraagde invoering van de tweede 
fase ((Dekker)), aangezien de voorziene koopkrachtreparatie nog niet per 
l januari 1990 zal hoeven plaats te vinden. Tenslotte is de Al<W-raming 
bijgesteld voor de volgende effecten: meer rente-inkomsten, minder 
premie-inkomsten, een meevallende volumeontwikkeling en de index- 
ering voor prijsontwikkeling. 

De uitvoering van de zogenaamde ((Startersregeling)), een subsidiere- 
geling voor startende ondernemers, is van Sociale Zaken en Werkgele- 
genheid overgeheveld naar Economische Zaken. Ten behoeve van de 
uitvoering van deze regeling is 4,O miljoen naar Economische Zaken 
overgeboekt. 

In de Miljoenennota 1989 is het gemeentelijk aandeel in de maatre- 
gelen uit het zogenaamde ((jongerendossier)) verwerkt. Door de 
vertraging van de invoering van deze maatregelen is in 1988 een te groot 
gemeentelijk aandeel uit het Gemeentefonds genomen. De nu 
opgenomen overboeking naar het Gemeentefonds corrigeert deze te 
grote uitname. Tevens vindt een overboeking plaats in verband met de 
uitvoering van het jongerendossier. 

In verband met de tripartisering van het Directoraat-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening zullen onder andere de ontvangsten uit het Europees 
Sociaal Fonds niet meer op de begroting van Sociale Zaken en Werkge- 
legenheid worden verantwoord. Deze middelen zullen rechtstreeks door 
het Centraal Bestuur van de Arbeidsvoorziening worden ontvangen. 

Hoo fdstulc XVI Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

In 1988 heeft de Staat een aanvang gemaakt met het versneld in 
eigendom overdragen van de bij de Molukse kerken in gebruik zijnde 
Rijkskerkgebouwen aan de Molukse Gemeenschap. 

In 1989 is de gehele overdracht voltooid. De kerkgebouwen zijn door 
de Staat om niet overgedragen met een afkoopsom voor beheers- en 
onderhoudskosten. De dekking van de afkoopsom van 56,2 miljoen in 
1989 zal worden geleverd d.m.v. een kasinspanningsverplichting. 

In de WVC-begroting voor 1990 heeft de zogenaamde ISPIPNL. 
operatie plaatsgevonden. Met de provincies is door WVC een overeen- 
komst gesloten over de wijze waarop de ISP/PNL-gelden worden 
geregeld conform de eisen van de Provincie- en de Gemeentewet. Deze 
overeenkomst is in de WVC-begroting verwerkt door van de diverse 
uitgavenartikelen de ISPIPNL-gelden naar één artikel (namelijk ((arbeids- 
plaatsen regionaal beleid ISP/PNL») over te brengen. Het gaat hierbij om 
een bedrag van ruim 53 miljoen. 

Van 1990 t /m 1994 zal jaarlijks 26 miljoen worden uitgegeven aan het 
onderhoud aan grote monumentale kerkgebouwen. Van deze extra 
uitgaven zal WVC in deze periode jaarlijks 13 miljoen aan compensatie 
leveren via het artikel voor de prijsbijstelling. 

In 1990 zal het gedeelte van de intensiveringen in de zorgsector dat op 
de begroting van WVC zal neerslaan 63,2 miljoen bedragen. De intensi- 
veringen op de begroting betreffen diverse onderdelen zoals onder 
andere geestelijke volksgezondheid, patiëntenplatforms, aidsbestrijding, 
aspirant-huisartsen, vaccinresearch, eerstelijns gezondheidszorg en 
gehandicaptenbeleid. Evenals voorgaande jaren zullen deze verhogingen 
van de begroting worden teruggesluisd door een even grote inhouding 
op de Rijksbijdrage ziektekosten. 

Mede in verband met een geleidelijke realisatie van de voorgenomen 
herstructurering van de zorgsector, zoals weergegeven in de nota 
((Verandering Verzekerd)) wordt de Rijksbijdrage AWBZ in 1992 met 
80 miljoen, in 1993 met 160 miljoen en in 1994 met 250 miljoen 
verlaagd. Deze verlaging is mede gebaseerd op de door de herstructu- 
rering beoogde efficiencyverbeteringen in de zorgsector. 
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De invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor 
de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers en de Wet Burgeroorlogs- 
slachtoffers resulteert ten opzichte van de raming in 1990 in 32  miljoen 
hogere en in de jaren 1991 en latere jaren in 2,2 miljoen lagere uitgaven. 

In verband met de verzelfstandiging van het Directoraat-Generaal voor 
de Arbeidsvoorziening heeft het kabinet besloten om de Rijksbijdrage 
AWBZ met ingang van 1990 met l l ,l miljoen te verlagen. 

Ten gevolge van vertragingen in de uitvoering van de wetten voor 
Verzets- en Vervolgingsslachtoffers (DVV) in 1989, schuift naar 
verwachting 154,l miljoen aan betalingen door naar 1990. WVC zal 
hiervan 77 miljoen door middel van een kasinspanningsverplichting 
compenseren. 

Het kabinet heeft besloten om de gemeenten een stimuleringsuitkering 
te geven om daarmee plaatsen voor kinderopvang te creëren. Met ingang 
van 1990 zal gedurende 4 jaar jaarlijks 130 miljoen voor deze stimule- 
ringsuitkering beschikbaar worden gesteld. 

Op basis van de juni-circulaire van het Provinciefonds wordt met 
ingang van 1990 een bedrag van 21,3 miljoen naar het Provinciefonds 
overgeheveld. Het betreft TBC-gelden welke zullen worden aangewend 
voor onder andere consultatiebureau's, aanschaf en onderhoud van 
medische apparatuur en aanschaf van röntgenapparaten. 

De structurele subsidie aan het Spoorwegmuseum is in 1989 
afgekocht met een eenmalige bijdrage van 8 miljoen. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne raamt 
eenmalig in 1990 7 miljoen extra aan inkomsten uit kennisexploitatie. 
Deze ontvangsten zullen onder andere worden aangewend voor uitgaven 
aan inrichting van gerenoveerde gebouwen. 

In het kabinet is besloten om het gedeelte van de raming voor de 
Regeling Opvang Asielzoekers dat nog niet aan Ontwikkelingssamen- 
werking was toegerekend, met ingang van 1990 ook onder het 
OS-plafond te brengen. Bovendien is incidenteel in 1990 de raming van 
de ROA verhoogd in verband met hogere instroom van asielzoekers, 
langere duur van de asielprocedure en enkele beleidswijzigingen op basis 
van de evaluatie van de ROA. 

Als gevolg van de verlaging van de omroepbijdragen per 1 - 1 - 1990, de 
uitbreiding van de reclamezendtijd naar 6% en een ramingstechnische 
bijstelling van de omroepbijdrage-ontvangsten zijn er meer middelen 
beschikbaar voor de omroep. 

De verhoging van de middelen voor de omroep met 23,2 miljoen in 
1989 houdt verband met de rente-ontvangsten over de Omroepreserve 
in het jaar 1988. In 1989 zijn deze ontvangsten op de rekening van het 
Commissariaat voor de Media geboekt en worden nu op de WVC 
begroting verantwoord. 

Met de inwerkingtreding van de Welzijnswet per 1-1 -1 987 is de taak 
van de bekostiging van de openbare bibliotheken en de provinciale 
bibliotheekcentrales gedecentraliseerd van WVC naar de lagere 
overheden. Ook de middelen zijn naar het Gemeente- en Provinciefonds 
overgeheveld. Op de begroting van WVC worden nog wel nabetalingen 
geraamd op voor 1 -1 - 1987 verleende subsidies aan bibliotheken. Deze 
raming wordt in de begroting 1990 tot een lager niveau teruggebracht. 

Ontwikkelingssamen werking 

Als gevolg van de koppeling van de uitgaven voor ontwikkelingssamen- 
werking aan de -in de MEV geraamde- omvang van het NI vindt een 
positieve bijstelling van het OS-plafond plaats. 

In 1989 heeft een toevoeging van 3,7 miljoen aan het OS-plafond 
plaatsgevonden. Dit betreft de terugbetaling door de Nederlandse lnves- 
teringsbank voor Ontwikkelingslanden -ten gunste van Hoofdstuk V- van 
in 1989 alsnog ontvangen betalingen op in 1988 vervallen rente en aflos- 
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singsbedragen van leningen aan ontwikkelingslanden. Voor deze 
bedragen werd de N I0  in 1988 -op grond van de garantieovereenkomst 
met de Staat- ten laste van het OS-plafond schadeloos gesteld. 

Wijzigingen van technische aard hebben geleid tot een bijstelling van 
de raming voor de niet ten laste van het OS-plafond komende rentesub- 
sidies. 

De EG-toerekeningen voor 1990 t /m 1994 zijn bijgesteld als gevolg 
van wijzigingen in de ramingen van de EG-uitgaven voor ontwiltkelingssa- 
menwerking. 

Met ingang van 1990 vindt een nieuwe structurele toerekening aan het 
OS-plafond plaats van 70 miljoen. De toerekening betreft de opvang van 
asielzoekers uit ontwikkelingslanden en het bilaterale samenwerkingspro- 
gramma van Onderwijs en Wetenschappen. Alleen voor 1 990 is deze 
toerekening volledig ingevuld. Voor de jaren na 1990 zal nog een 
invulling worden gezocht voor nader op de rijksbegroting aan te wijzen 
toerekeningen. 

De uitgaven ten behoeve van de speciale fondsen van Regionale 
Ontwikkelingsbanken vallen in 1989 lager uit dan was geraamd. Dit leidt 
tot  een verlaging van Hoofdstuk IXB en een overeenkomstige verhoging 
van Hoofdstuk V. 

De ramingen van de rentesubsidies op leningen verstrekt via de Neder- 
landse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden die ten laste komen 
van het OS-plafond zijn voor 1989 verlaagd met 6,3 miljoen. 

Aanvullende Posten 

De aanvullende post loonbijstelling is uit velerlei hoofde bijgesteld. De 
ruimte ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden in 1990 is structureel 
opgehoogd met 845 miljoen ten behoeve van het overheidspersoneel en 
het personeel van de gesubsidieerde instellingen. Daarbij is extra ruimte 
toegevoegd ten behoeve van het streeltvervoer/HTM (5,7 miljoen struc- 
tureel). Daarnaast is l00 miljoen ten behoeve van de interim-ambtenaren 
vanaf 1990 structureel vrijgekomen uit hoofde van een bruteringseffect 
op de interim-uitkering. In de meerjarencijfers is technisch geen wijziging 
in de ruimte verondersteld. In hoofdstuk 5 zijn een aantal varianten 
gepresenteerd. Vervolgens is de voorziening ruimte arbeidsvoorwaarden 
1990 verminderd met de generieke loonstijging van het Gemeente- en 
Provinciefonds (98 miljoen), die in verband met de nominale bijstellings- 
systematiek afzonderlijk wordt geboekt. Hetzelfde is gebeurd voor het 
deel van het Gemeente- en Provinciefonds (65 miljoen structureel) in de 
algemene salarisverhoging van 0,7°/~, die uit de ruimte arbeidsvoor- 
waarden 1989 is gefinancierd. 

Het nominale beeld voor 1990 is meermalen gewijzigd (op basis van 
CEP 1989, K-MEV 1990 en MEV 1990). Uiteindelijk is de voorziening 
voor de mutaties van de werkgeverslasten in 1990 bijgesteld met 
-332 miljoen. Deze bijstelling wordt ondermeer veroorzaakt door een 
daling van de premies van AAW en AWBZ. De bijstelling is inclusief een 
mutatie van de interimregeling ziektekosten overheidspersoneel van 
40 miljoen. 

De voorziening Abp-premie is vanaf 1990 tweemaal naar boven bijge- 
steld. Enerzijds daordat de Abp-premie wordt gecorrigeerd voor het feit 
dat de wachtgeldtijdbijdrage zal worden afgeleid van de feitelijke pensi- 
oenbijdrage in plaats van het in de ABP-wet genoemde wettelijke 
percentage (60 miljoen). Anderzijds uit hoofde van een technische 
bijstelling van 0,I0/o (30 miljoen). 

Het nominale beeld voor 1991 en volgende jaren is gewijzigd in 
verband met de uitkomsten van de middellange termijnplanning van het 
CP@. De werkgeverslasten zullen gemiddeld over de periode 1991 -1 994 
niet zo sterk stijgen als in eerdere instantie werd gedacht. Daarom wordt 
de voorziening in de aanvullende post teruggebracht. Het gaat hierbij om 



structurele bedragen van -86,6 miljoen in 1991 tot -245,8 miljoen in 
1993. De interim-uitkering ziektekosten stijgt vanaf 1991 cumulatief met 
40 miljoen. 

Het kabinet heeft besloten om de helft van het besparingsverlies bij 
het Gemeentefonds op de aanvangssalarissen ten laste te brengen van 
de herstructureringsmiddelen ( -  1 O,4 miljoen vanaf 199 1 ). Ook is 
besloten om militairen een inkomenstoeslag te geven in verband met het 
invoeren van de eerste stap Dekker ( +  20,8 miljoen vanaf 1990). 

Er zijn extra middelen uitgetrokken omwille van verhoogde werkgevers- 
premies als gevolg van de regeling minimumloonkostensubsidies ( +  67 
miljoen in 1990 oplopend tot + 75 miljoen in 1993). Tot slot is er een 
bedrag van circa 50 miljoen structureel overgeboekt van de aanvullende 
post Rijksbijdrage AWF naar de aanvullende post loonbijstelling in 
verband met de premieverhoging van de W W  als gevolg van het 
vervallen van de rijksbijdrage aan het AWF. 

Het kabinet heeft besloten het minimumloon en de sociale uitkeringen 
met ingang van 1 januari 1990 conform de wet Aanpassingsmecha- 
nismen (WAM) met circa 1% (1 15 miljoen structureel) te verhogen. Het 
kabinet hecht eraan te onderstrepen dat het in werking treden van het 
WAM-mechanisme om puur technische redenen in de begroting is 
verwerkt en het automatisme van de WAM-indexatie ten principale als 
ongewenst beschouwd wordt. Wat betreft eventuele aanpassingen na 1 
januari 1990 gaat het kabinet ervan uit dat er dan wetgeving zal zijn 
afgerond die in de plaats komt van de WAM. 

Naast deze bijstellingen hebben er overboekingen naar de begrotings- 
hoofdstukken plaats gevonden van in totaal 186,6 miljoen in 1989 
oplopend tot 552,5 miljoen in 1993, waardoor het niveau van de aanvul- 
lende post loonbijstelling per saldo is gedaald. Deze overboekingen 
kunnen als volgt worden verklaard. 

De algemene loonbijstelling 1989 (algemene salarisverhoging + 
premie-ontwikkeling) is in juli 1989 uitgedeeld: -451,6 miljoen in 1989 
tot -442,2 miljoen in 1993. De sterk dalende premieontwikkeling heeft 
zijn oorzaak in de afloop van de AKW en de verlaging van de 
Abp-premie. De WAGGS 1989 is afzonderlijk (exclusief NS en streek- 
vervoer) uitgedeeld: -3,6 miljoen in 1989 tot 5,8 miljoen in 1993. 

Voorts zijn er uit hoofde van specifieke maatregelen gelden naar de 
hoofdstukken overgeboekt, zoals de complementaire schalenmaatregel 
(63,3 miljoen structureel), de koopkrachtreparatie in verband met de 
eerste stap Dekker (structureel 149 miljoen voor ambtenaren en 20,8 
miljoen voor militairen), de arbeidsmarktknelpuntentoeslag (21,6 miljoen 
structureel) en de departementale werkgelegenheidsgelden (1 4,9 miljoen 
in 1989 en 26,5 miljoen vanaf 1990) waarvan ondermeer de 
deeltijd-VUT is gefinancierd (kosten 8 miljoen in 1989 en 14 miljoen 
vanaf 1990). 

Verder is de voorziening incidentele loonontwikkeling 1989 overge- 
boekt ten bedrage van 360,6 miljoen structureel (waarvan 278,7 miljoen 
voor het onderwijspersoneel). In verband met de nieuwe systematiek van 
de integrale personeelsbegroting in de begrotingsvoorbereidingsfase is 
ook de voorziening incidentele loonontwikkeling 1990 voor de departe- 
menten ten bedrage van 71,5 miljoen vanaf 1990 overgeboekt. Vanuit de 
voorziening voor de incidentele looncomponent van het onderwijsgevend 
personeel zijn gelden overgeheveld ter grootte van 60 miljoen in 1990 
oplopend tot 190 miljoen in 1993 naar O&W. 

Ook is naar O&W 7,9 miljoen in 1989 en 11 ,l miljoen in 1990 overge- 
boekt uit de voorziening wachtgelden. Naar hetzelfde begrotingshoofdtuk 
is eenmalig 9 miljoen overgeboekt ten behoeve van de VUT-kosten bij 
TNO (op basis van de zogenaamde VUT-restgroepregeling). 

Vervolgens is er een opbrengst uit hoofde van de jeugdsalarissen 
ingeboekt (1 8,7 miljoen structureel), waar tegenover een overboeking 
naar Biza ten behoeve van het A&O-fonds staat (27 miljoen structureel). 
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Het aandeel van het Gemeente- en Provinciefonds in de specifieke 
loonruimte 1990 (de ruimte ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
bovenop de algehele loonsverhoging) is overgeboekt naar genoemde 
fondsen (90 miljoen structureel). 

Tenslotte zijn de herstructureringsmiddelen (50 miljoen cumulatief) 
vanaf 1990 overgeboekt naar een afzonderlijke aanvullende post. 

In de Miljoenennota 1989 waren de uitgaven ten behoeve van het nog in 
te stellen Mobiliteitsfonds reeds in de aanvullende post geraamd. Nu dit 
fonds formeel wordt ingesteld vindt een overboeking van de genoemde 
gelden plaats. De ramingsverschillen ten opzichte van de in de aanvul- 
lende post oorspronkelijk opgenomen bedragen, zijn het gevolg van een 
nadere precisering van de verwachte opbrengst van de opslag op de 
motorrijtuigenbelasting ten behoeve van het Mobiliteitsfonds. 

Ter oplossing van knelpunten die een struikelblok vormen voor tijdige 
realisatie van de doelstellingen van de operatie comptabel bestel is in 
totaal 50 miljoen voor de jaren 1989 en 1990 additioneel ter beschikking 
gesteld en op de aanvullende posten geboekt. Voor 1989 heeft 
vervolgens een gedeeltelijke overboeking naar enkele departementen 
plaatsgevonden. 

Gemeentefonds 

In aansluiting op de nominale bijstellingsmethodiek wordt bij wijze van 
voorschot 83,6 miljoen uit de incidentele loonruimte 1990 toegevoegd. 

De eerdere ramingen van de gevolgen voor de bruto bijstanduitgaven 
door gemeenten als gevolg van de voorstellen van de commissie-Oort 
moeten op grond van actuelere cijfers bijgesteld worden met 12 miljoen 
voor 1990 en met 4 miljoen voor 199 1 en verdere jaren. 

In verband met de overheveling per 1 januari 1992 van de Wet Uitke- 
ringen Wegen-gelden (WUW) en van de zogenaamde niet-planwegen 
naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds wordt (voorlopig) 392,6 
miljoen in 1992 en 400 miljoen in 1993 overgeboekt van het hoofdstuk 
van Verkeer en Waterstaat naar het Gemeentefonds. In verband met de 
overheveling is een herstructureringsmaatregel getroffen van 45 miljoen. 
Van deze herstructureringsmaatregel is 17,5 miljoen bestemd voor het 
Gemeentefonds. Als gevolg van deze overheveling treden er besparingen 
op ad 3,4 miljoen in 1992 en 10,8 miljoen in 1993. 

Met het besluit om op het Gemeentefonds aangebrachte kortingen in 
verband met de verlaging van aanvangssalarissen gemeentepersoneel 
gedeeltelijk ongedaan te maken, is in 1990 en volgende jaren 20,7 
miljoen gemoeid. 

De reelts herberekend volume-accres oplopend van 3,8 miljoen in 
1990 tot 32,7 miljoen in 1993 betreft een correctie op een eerder 
verwerkte berekening van het volume-accres. 

De eerder opgenomen besparingen voor gemeenten als gevolg van de 
voortzetting van de remigratieregeling dienen als gevolg van actuelere 
ramingen positief bijgesteld te worden. 

Uit hoofde van de uitvoeringsbepalingen van het Bestuursakkoord 
wordt op basis van de Voorlopige Rekening 1987 en de Voorjaarsnota 
1989 een reeks aan het Gemeentefonds toegevoegd die afloopt van 67,5 
miljoen in 1989 tot 52,9 miljoen in 1993. 

De ombuigingstaakstelling voor het Gemeentefonds wordt bijgesteld 
met 0,9 miljoen in 1990 oplopend tot 18,5 miljoen in 1993. Deze reeks 
is opgebouwd uit de verhoging van de ombuigingstaakstelling als gevolg 
van de besluitvorming over de ontwerpbegroting 1990 en een reeds 
eerder besloten neerwaartse correctie van O,6 miljoen structureel. 

Op grond van het Bestuursal~l~oord Rijk-VNG is voor l 9 9 0  een investe- 
ringsimpuls van 50 miljoen toegekend. Eerder heeft al een toevoeging 
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van 12,5 miljoen plaatsgevonden. Thans wordt 37,5 miljoen overge- 
boe kt. 

Op basis van nieuwe gegevens wordt de raming voor de opbrengst van 
de invoering van de Wet inkomensvoorziening jongere werkloze 
werknemers (Jongerendossier) bijgesteld. Tevens is besloten tot een 
toevoeging van 5 miljoen structureel aan het Gemeentefonds in verband 
met de extra uitvoeringskosten bij gemeenten. 

De nominale bijstelling 1990 bedraagt 270,1 miljoen structureel. 
Besloten is tot een overboeking van middelen in verband met de 

TBC-bestrijding van het hoofdstuk van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur naar het Gemeentefonds van 21,3 miljoen structureel met ingang 
van 1990. 

Pro vin cie fon ds 

In aansluiting op de nominale bijstellingsmethodiek wordt bij wijze van 
voorschot 6,4 miljoen uit de incidentele loonruimte 1990 toegevoegd. 

In verband met de overheveling per 1 januari 1992 van de Wet Uitke- 
ringen Wegen (WUW)-gelden en van de zogenaamde niet-planwegen 
naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds wordt (voorlopig) 61 4,7 
miljoen in 1992 en 626,3 miljoen in 1993 overgeboekt van het hoofdstuk 
van Verkeer en Waterstaat naar het Provinciefonds. In verband met de 
overheveling is een herstructureringsmaatregel getroffen van 45 miljoen. 
Van deze herstructureringsmaatregel is 27,5 miljoen bestemd voor het 
Provinciefonds. Als gevolg van deze overheveling treden er besparingen 
op ad 5,3 miljoen in 1992 en 'i 6,9 miljoen in 1993. 

De reeks herberekend volume-accres oplopend van 0,4 miljoen in 
1990 tot 8,6 miljoen in 1993, betreft een correctie op een eerder 
verwerkte berekening van het volume-accres. 

Uit hoofde van de uitvoeringsbepalingen van het Bestuursakkoord 
wordt op basis van de Voorlopige Rekening 1987 en de Voorjaarsnota 
1989 een reeks aan het Provinciefonds toegevoegd die afloopt van 7,9 
miljoen in 1989 tot 6,6 miljoen in 1993. 

De ombuigingstaakstelling voor het Provinciefonds is als gevolg van de 
besluitvorming over de ontwerpbegroting 1990 verhoogd met een reeks 
die oploopt van 0,2 miljoen in l 9 9 0  tot 2,4 miljoen in 1993. 

De nominale bijstelling 1990 bedraagt f 21,7 miljoen structureel. 

WIR 

De bijstelling van de WIR-raming ad 100 miljoen in 1991 is een naijling 
van de ramingsbijstelling die bij de Voorjaarsnota is aangebracht (1000 
miljoen in 1989 en 500 miljoen in 1990). 

In het wetsvoorstel inzake de omzetting van de Kleinschaligheids- 
toeslag (KST) in een investerings-aftrek in de inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting (per 1 januari 1990) is voorzien in afschaffing 
van het WIR-fonds per 1 januari 1992. Vanaf 1992 zal de WIR verder op 
hoofdstuk IX B worden afgehandeld. 

De technische correctie is een gelijktijdige verhoging van zowel de 
uitgaven als de ontvangsten die samenhangt met de bijstelling van de 
WIR-raming die bij Voorjaarsnota is aangebracht. De netto WIR-uitgaven 
worden hierdoor niet beïnvloed. 

Afdrachten aan de EG 

Als gevolg van gewijzigde inzichten in de macro-economische ontwikke- 
lingen zijn de ramingen voor de invoerrechten en de BTW-afdrachten in 
opwaartse zin bijgesteld. Deze bijstellingen worden in bijlage 9 van 
Miljoenennota 1990 nader toegelicht. 
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Rijkswegenfonds 

Als gevolg van een herziening van de raming van de toeslag op de 
motorrijtuigenbelasing wordt het uitgavenniveau van het Rijltswegen- 
fonds verhoogd. 

De gelijktijdige invoering van het nieuwe Itentekenregistratiesysteem 
(NI<R) en van de Houderschapsbelasting per 1 juli 1992 zal leiden, tot 
verlaging van het aantal zwartrijders. Hierdoor worden hogere 
opbrengsten van de toeslag op de motorrijtuigenbelasting ten behoeve 
van het Rijkswegenfonds gegenereerd. Op jaarbasis bedragen deze 
opbrengsten 19 mln. Een deel van de meeropbrengsten wordt 
aangewend ter (mede) financiering van het NKR (in 1993: 15,8 mln.). 

De bijdrage van het Rijkswegenfonds aan hoofdstuk X11 wordt 
verhoogd ten laste van aanleg en onderhoud wegen om overschrijdingen 
op de begroting voor Verkeer en Waterstaat bij personeel en Comptabel 
Bestel te compenseren. 

Onlangs heeft het kabinet besloten tot de sanering van het wegen- 
beheer en tegelijkertijd tot de opheffing van de Wet Uitkeringen Wegen 
per 1 januari 1992. De hiermee verband houdende bedragen worden 
vanaf 1992 overgeheveld naar Gemeente- en Provinciefonds. 

Ingevolge de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet worden de 
bijdragen van derden in de kosten van uitvoering van de projecten niet 
langer meer in mindering op de projectkosten gebracht, maar afzon- 
derlijk zichtbaar gemaakt. 

De verlaging van het RWF met 28,9 miljoen in 1991 ten gunste van 
het artikel onderhoud IJsselmeerpolders op de begroting van VenW en 
terugboeking naar het RWF in de jaren 1992, 1993 en 1994 houdt 
verband met de wegenoverdracht aan de gemeente Noord-Oostpolder. 

In verband met de verplichtingen aan de exploitant van de private 
tunnel onder de Noord wordt het RWF met 30  miljoen verhoogd met 
ingang van 1993. Tegenover deze verhoging staat een opbrengst van 30 
miljoen uit rekeningrijden. 

Mobiliteits fonds 

Nu de Wet en de begroting 1989 betreffende het Mobiliteitsfonds door 
de Staten-Generaal zijn aanvaard, worden de daarmee gemoeide 
bedragen vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het fonds. 

Als gevolg van voorziene vertraging in de realisering van projecten in 
het kader van het Bereikbaarheidsplan Randstad, komt een bedrag van 
23 mln. eerst in 1991 tot betaling in plaats van 1990. 

Aan vullende post meerjarencijferexercitie 

In tabel 19.1 van bijlage 19 van deze Miljoenennota is een overzicht 
opgenomen van ramingsbijstellingen bij open-einderegelingen en 
niet-belastingontvangsten, voortvloeiend uit de meerjarencijfer-exercitie. 
Deze ramingsbijstellingen zijn in de bijlagen 1.2, 2.1 en 2.2 van deze 
Miljoenennota gesplitst naar uitgaven en niet-belastingontvangsten en 
verwerkt in de aanvullende post meerjarencijfer-exercitie. Voor een 
toelichting op de desbetreffende ramingsbijstellingen zij verwezen naar 
bijlage 19. 

Aanvullende post besparingsverliezen 

In de bijlagen 1.2 en 2.2 is in de aanvullende post besparingsverliezen 
vertraging wetgeving een aantal besparingsverliezen opgenomen voor 
het jaar 1990. Deze besparingsverliezen zijn het gevolg van de 
verwachte vertragingen in het wetgevingsproces. Het gaat hierbij om de 
volgende wetsvoorstellen en besparingsverliezen: 
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- bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreft het de inkomensvoor- 
ziening jonge werkloze werknemers en de loonkostenreductie op 
minimumloonniveau. De besparingsverliezen bedragen in 1990 respec- 
tievelijk 150 miljoen en 33 miljoen; 
- bij Onderwijs en Wetenschappen hebben de besparingsverliezen in 

1990 betrekking op de vereenvoudiging van de Wet  Studiefinanciering II 
(310 miljoen), de Interimwet Speciaal Onderwijs (10 miljoen) en de Wet 
Basisonderwijs (1 miljoen); 
- tenslotte wordt rekening gehouden met besparingsverliezen in 1990 

bij Justitie, te weten de Wet Rechtsbijstand on- en minvermogenden 
(1 3,5 miljoen) en de Wet Beveiliging Luchtvaartterreinen (35 miljoen). 

In totaal heeft de aanvullende post besparingsverliezen bij de uitgaven in 
1990 betrekking op 552,5 miljoen. 

Consolidatie 

De post consolidatie wordt gebruikt ter correctie van dubbeltellingen als 
gevolg van bruto-bijdrage constructies. Het bruto-boeken houdt in dat 
zowel het departement dat de feitelijke betaling verricht, als het depar- 
tement dat bijdraagt, de uitgaven in de (buitenslijnse) begroting 
opneemt. Het ontvangende departement raamt de te ontvangen bijdrage 
ook aan de ontvangstenzijde van de begroting. Hierdoor wordt het reken- 
kundige niveau van de totale rijkcuitgaven en rijksontvangsten hoger dan 
het feitelijke niveau. Door middel van de post consolidatie worden de 
uitgaven- en niet-belastingmiddelenniveaus van het rijk gecorrigeerd 
voor deze bruto-geboekte bijdragen. Omdat aan zowel de uitgaven- als 
niet-belastingmiddelenzijde de gelijke correctie wordt toegepast heeft 
deze bijstelling geen effect op het financieringstekort. De nu aange- 
brachte mutatie op het niveau van de post consolidatie vloeit voort uit 
een nieuwe inventarisatie van het totaal van bruto-geboekte bijdrage 
constructies. 

Hoofdstuk V/ Justitie 

De hogere ontvangsten uit boeten en transacties, ad l 3  miljoen, komen 
voort uit de geïntensiveerde inning van boeten en transacties. 

De hogere ontvangsten die het gevolg zijn van voorgenomen maatre- 
gelen in het kader van de ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel zijn voorlopig als ontvangsten op de begroting van Justitie 
geboekt, ten bedrage van de hiermee samenhangende kosten. 

Hoofdstuk V/ /  Binnenlandse Zaken 

De mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven 

Hoofdstuk V / / /  Onderwos en Wetenschappen 

Bij het voortgezet onderwijs vinden afrekeningen plaats met gemeenten 
in verband met de huisvesting. Tegenover de 6,5 miljoen aan extra 
ontvangsten staat eenzelfde verhoging van de uitgaven. 

Ter invulling van de ombuigingstaakstelling uit de Voorjaarsnota 1989 
worden de les- en cursusgelden met 10% verhoogd. Dit levert 49,5 
miljoen op in 1990, aflopend tot 46,4 miljoen in 1994. 
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Hoofdstuk /X-A Nationale Schuld 

i)c sntvangsten op hoofdstuk Nationale Schuld vertonen een meevaller 
van 8,5 miljoen in l 9 8 9  als gevolg van ontvangen rente bij de uitgifte 
van staatsleningen. 

Hoofdstuk /X- B Financiën 

De stijging van de winstafdracht DNB in 1990 is het gevolg van de 
stijging van de rente en de dollarkoers in 1989. Hierbij moet bedacht 
worden dat de winst van de Nederlandsche Banlt over 1989 in 1990 
wordt uitgekeerd. De verwachte daling van de korte rente in 1990 wordt 
meer dan volledig gecompenseerd door te realiseren vermogenswinsten 
op de deviezen-portefeuille, waardoor de winstafdracht in 1991 verder 
stijgt. 

Na 1990 overheerst de invloed van de dalende rente en dollarkoers, 
hetgeen tot een beperktere stijging van de winstafdracht vanaf 1991 
leidt. 

De resultaten van diverse staatsdeelnemingen waren in 1988 beter 
dan geraamd, waardoor een opwaartse bijstelling van de raming vanaf 
1990 met 9,s miljoen is gerechtvaardigd. Het leeuwedeel van de mutatie 
wordt overigens veroorzaakt door de verhoging van de uitkering door de 
Nationale Investeringsbank (NIB). De verhoging houdt verband met de 
herstructurering van de NIB in 1987, waardoor een meer marktconform 
dividend wordt uitgekeerd. De stijging van de ontvangsten in 1989 is het 
gevolg van een eenmalige dividenduitkering van de Banlt voor Neder- 
landsche Gemeenten. 

Als gevolg van hogere opbrengsten van pacht en extra verkopen van 
zand is de raming bij inkomsten uit Domeinen naar boven bijgesteld met 
8,O miljoen in 1989, 1 1 miljoen in 1990 aflopend naar 7,9 miljoen in 
1993. Het dalend verloop van de mutatie na 1990 vloeit voort uit de 
verlaging van pachtopbrengsten die het gevolg is van de aanhoudende 
verltopen van landbouwgronden. Door hoger dan geraamde verkopen van 
agrarische domeingronden treedt in 1989 een meevaller op van 7,O 
miljoen. 

De verkoop van fregatten aan Indonesië levert tot en met 1995 extra 
inkomsten op bij Domeinen. 

Na de privatisering van het DG Arbeidsvoorziening van het ministerie 
van SZW blijft de nieuwe dienst voorlopig gehuisvest in panden die 
eigendom zijn van het Rijk. Dit leidt tot een jaarlijkse huuropbrengst van 
28,2 miljoen voor Domeinen. 

Op grond van een bijstelling van de raming van aan de Europese 
Gemeenschappen toekomende douane-rechten is de hieraan gekoppelde 
raming voor de vergoeding van inningsltosten met 20,O miljoen in 1989 
en 22,5 miljoen vanaf 1990 verhoogd. 

Hoofdstuk X Defensie 

De desalderingen zijn reeds toegelicht bij de uitgaven van hoofdstuk X. 

Hoofdstuk X/ Volltshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Daar het l<adaster een kostendekkende dienst is zijn wegens gestegen 
uitvoeringskosten de tarieven, noodzaltelijlterwijs, met 3% verhoogd. 
Tevens is bij het I<adaster de met de uitgaven samenhangende middelen- 
raming bijgesteld. 

In het kader van de uitfinanciering van oude verplichtingen bij vollts- 
huisvesting is besloten het Bezitsvormingsfonds te liquideren en 150 
miljoen ten behoeve van de VROMproblematiek in te zetten. 
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De herberekening van objectsubsidies zal in een aantal gevallen tot 
terugbetalingen leiden. Deze restituties zijn ingezet ten behoeve van de 
herschikking i.v.m. het Nationaal Milieubeleids Plan (NMP). 

Hoofdstuk N I  Verkeer en Waterstaat 

Bij de ontvangsten NV PTT ontstaat een tegenvaller ten laste van de 
generale problematiek omdat de verstrekte leningen aan de NV in totaal 
6,5 miljard blijken te bedragen in plaats van de eerder geraamde 8,5 
miljard, waardoor er een vermindering van de rente en aflossingen 
optreedt tegenover een vermeerdering van dividendontvangsten. De som 
van rente plus aflossing, vennootschapsbelasting en dividend is 
budgettair neutraal. 

In 1990 vindt een verrekening plaats van het verschil tussen de 
verstrekte rijksbijdragen (bevoorschotting) van de vervoersbedrijven in de 
jaren 1982 tot en met 1987 en de door de bedrijven en gemeenten 
ingediende realisatiecijfers. Van het totaal bedrag van 377,O miljoen 
wordt 160 miljoen aangewend voor de EG-sloopregeling binnenvaart. De 
terugbetaling zal met ingang van 1990 in tien jaarlijkse termijnen van 16 
miljoen ten gunste komen aan het openbaar vervoer. Daarnaast zal in 
1990 61 ,O miljoen worden ontvangen uit de egalisatiereseve 1987. De 
resterende 156,O miljoen komt ten gunste van het financieringstekort. 

Bijdragen van de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en 
waterschappen aan de stormvloedkering Nieuwe Waterweg zijn met 
ingang van 1991 in de ontvangstenraming opgenomen. 

De opbrengst van de heffingen op het luchtverkeer stijgt met 12,8 
miljoen deels door een hoger tarief, deels door intensiever luchtverkeer. 

De bijdrage van het Rijkswegenfonds aan hoofdstuk XII wordt 
verhoogd om overschrijdingen bij personeel en comptabel bestel te 
compenseren. 

Hoofdstuk X111 Economische Zaken 

De ramingsbijstelling van de aardgasbaten wordt in hoofdzaak verklaard 
door gewijzigde inzichten met betrekking tot de veronderstelde ruwe 
olieprijsontwikkeling en de koers van de dollar. 

Voorts blijkt uit de kasrealisaties van de Mijnwetartikelen in het eerste 
halfjaar van 1989 dat de raming van deze artikelen voor 1989 met 200 
miljoen en structureel met 100 miljoen neerwaarts moet worden bijge- 
steld. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de zeer lage olieprijzen in 
1988, anderzijds door de ontwikkeling van de opsporings-kosten van de 
oliemaatschappijen. Deze opsporingskosten blijken beduidend hoger dan 
tot dusver was geraamd. 

Tenslotte vindt hier een technische correctie plaats van 20 miljoen 
vanaf 1990. Door middel van deze correctie wordt een afronding op 
honderden miljoenen bereikt. 

Bij de ontvangsten casino's treedt er in 1989 een meevaller op. Deze 
is het gevolg van een hogere omzet van de casino's. Deze meevaller 
wordt gebruikt om kastegenvallers in 1989 te compenseren. 

In de Voorjaarsnota was reeds een verhoging van 6 miljoen bij de 
dividendontvangsten Ultra Centrifuge Nederland (UCN) gemeld. Op 
grond van de gunstige winstprognoses wordt nu geraamd dat deze extra 
ontvangsten ook in 1990 en l 99 1 binnen zullen komen. 

Het in 1989 over het boekjaar 1989 te ontvangen interimdividend 
DSM ad 36,8 miljoen leidt tot een verlaging met hetzelfde bedrag van 
het in 1990 te ontvangen (slot)dividend 1989. Het interim-dividend ad 
36,8 miljoen is reeds in de Voorjaarsnota 1989 verwerkt. 

Bij het lager dividend door verkoop staatsdeelnemingen (-81,6 miljoen 
in 1990 en - 100,8 miljoen in 199 1 en latere jaren) gaat het om de lagere 
dividendinkomsten als gevolg van de verkoop van zowel de eerste als de 

Bijlage 5 



tweede tranche DSM. Tegenover deze verlaging in 1990 en verdere jaren 
staat een opbrengst uit de verkoop van de eerste en tweede tranche 
DSM van 1,242 miljard + PM in 1989. 

De EFRO-ontvangsten (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) uit 
Brussel komen in een ander Itasritme binnen dan geraamd. Over de jaren 
heen is deze temporisatie budgettair neutraal. 

Er treden hogere terugontvangsten scheepsbouw op (90,5 miljoen in 
1990) in verband met de in het verleden gegeven steun aan de 
scheepsbouw. De hiervoor vorig jaar opgenomen 175 miljoen wordt 
verhoogd met 90,5 miljoen. Deze 90,5 miljoen maakt onderdeel uit van 
de dekking van de generieke steunverlening zeescheepsbouw tot en met 
1990 (brief aan de voorzitter van de Tweede I<amer der Staten-Generaal 
d.d. 27 oldober 1988, Tweede Kamer 1988- 1989, 16.43 l ,  nr. 3 1 ). 

Hoofdstuk )(/V Landbouw en Visseru 

De lagere ontvangsten bij het Landbouw Egalisatie Fonds vloeien voort 
uit de sterke vermindering van de opgeslagen landbouwvoorraden. Het 
lagere niveau van de voorraden leidt tot een daling van de rente- en 
opslagvergoedingen die van de EG worden ontvangen. Tegenover deze 
lagere EG-vergoedingen staan lagere rente- en opslagltosten in 
Nederland. 

Hoofdstuk XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Ten gevolge van de stelselherziening is de gemiddelde 
AAWIWAO-uitkering van WSW-werknemers gedaald. Deze daling blijkt 
echter minder sterk te zijn dan aanvankelijk werd geraamd. Hierdoor 
resulteert een hoger niveau van "anti-cumulatiebaten", zijnde inkomsten 
uit hoofde van de samenloop van WSW-lonen en arbeidsongeschikt- 
heidsuitlteringen. 

Voor een toelichting op de verlaging van onder andere de 
ESF-middelen ten behoeve van de arbeidsvoorziening zij verwezen naar 
de toelichting bij de uitgaven. 

Tenslotte leidt de liquidatie van het Bezitsvormingsfonds in 1990 tot 
een incidentele middelenstijging van 70  miljoen. 

Hoofdstuk XVI Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Als gevolg van de verlaging van de omroepbijdragen per 1-1 -1 990, de 
uitbreiding van de reclamezendtijd naar 6% en een ramingstechnische 
bijstelling van de omroepbijdrage-ontvangsten zijn er meer middelen 
beschikbaar voor de omroep. 

Deltlting voor de afkoop van de subsidie aan het Spoorwegmuseum is 
gevonden door een ramingstechnische bijstelling van het artikel 
({ontvangsten als gevolg van in voorgaande jaren te hoog verstrekte 
subsidie-voorschotten)). 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne raamt 
eenmalig in 1990 7 miljoen extra aan inkomsten uit kennisexploitatie. 
Deze inkomsten zullen onder andere worden verworven door middel van 
verltopen van vaccins aan het buitenland. 

Met ingang van 1990 neemt de bijdrage van OS voor de Opvang Asiel- 
zoekers toe. Omdat deze bijdrage wordt afgerekend op declaratiebasis, 
neemt de WVC-ontvangstenbegroting met het extra aan OS toegere- 
kende bedrag toe. 

Voor de toelichting op de renteontvangsten ad 23,2 miljoen wordt 
verwezen naar de toelichting op de uitgaven mutaties. 

Met de inwerkingtreding van de Welzijnswet per 1 - 1 - 1987 is de taak 
van de bekostiging van de openbare bibliotheken en de provinciale 
bibliotheeltcentrales gedecentraliseerd van WVC naar de lagere 
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overheden. Ook de middelen zijn naar het Gemeente- en Provinciefonds 
overgeheveld. Op de begroting van WVC worden nog wel terugont- 
vangsten geraamd op voor 1 - 1 - 1987 verleende subsidies aan bibli- 
otheken. Deze raming wordt in de begroting 1990 tot een lager niveau 
teruggebracht. 

Aanvullende Posten 

De verkoop van de staatsaandelen van de Stoomvaartmaatschappij 
Zeeland aan de Stena Line A.B. uit Zweden levert eenmalig 78,4 miljoen 
in l989 op. 

WIR 

De technische correctie is toegelicht bij de uitgaven. 

Rijkswegenfonds 

Voor een toelichting op de mutaties bij de ontvangsten zij verwezen naar 
de toelichting bij de uitgaven. 

Consolidatie 

Voor een toelichting op de mutatie bij de post consolidatie zij verwezen 
naar de toelichting bij de uitgaven. 
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Inleiding 

Vanaf Miljoenennota 1988 is het gebruikelijk in de Miljoenennota een 
verticale toelichting te presenteren. Voor de achtergrond, bedoeling en 
opzet van de verticale toelichting zij primair verwezen naar de Miljoe- 
nennota 1988 (pagina's 186 en 187), alsmede naar hoofdstuk 5 in deze 
Miljoenennota. 

De opzet van de verticale toelichting is vergeleken met vorig jaar niet 
veranderd. Dit betekent dat de indeling in 7 categorieën is gehandhaafd. 
Hiervan hebben er 3 een technisch karakter (kasverschuivingen, desalde- 
ringen, overboekingen). De overige categorieën (tegenvallers, meevallers, 
beleidsmatig verhogingen, beleidsmatige verlagingen) zijn de beleids- 
matig interessante categorieën. Wat betreft de indeling zijn dezelfde 
criteria gehanteerd als in de voorgaande jaren. 

Deze bijlage bevat achtereenvolgens: 
- een tweetal totaaloverzichten (bijlage 6.2); 
- de verticale toelichting 1989-1 993 (bijlage 6.3); 
- de verticale toelichting 1988 (bijlage 6.4). 

Hierna wordt op elk van deze onderdelen een korte toelichting 
gegeven. 

Totaaloverzichten (bolage 6.2) 

Het totaaloverzicht bestaat uit een tweetal tabellen die per hoofdstuk 
een overzicht geven van de saldi van de mee- en tegenvallers respectie- 
velijk de beleidsmatige mutaties, waarbij alleen het saldo van uitgaven en 
niet-belastingontvangsten wordt aangegeven. 

Deze tabellen geven daarmee een beeld van de mate waarin elk van de 
begrotingshoofdstul<ken c.a. bijdraagt aan de relevante mutaties. 

Verticale Toelichting 1989- 7 993 (bflage 6.3) 

In bijlage 6.3 is de gebruikelijke meerjarige verticale toelichting 
opgenomen. Dit betreft dit jaar de periode tussen de Miljoenennota 
1989 en de Miljoenennota 1990. Samen met de verticale toelichtingen in 
de Miljoenennota l 9 8 8  en de Miljoenennota 1989 is een w o  
aansluiting met de meerjarencijferbrief te maken. 

Verticale Toelichting 1988 (bglage 6.4 ) 

De verticale toelichting over 1988 geeft een integraal beeld van het 
verloop van de begroting over dat jaar vanaf de ingediende ontwerp- 
begroting tot en met de Voorlopige Rekening. Er zij met nadruk op 
gewezen dat alle mutaties in deze verticale toelichting die bekend waren 
tot en met de Vermoedelijke Uitkomsten 1988 ook reeds waren 
opgenomen in de verticale toelichting van de Miljoenennota 1989. 
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6.2 Totaaloverzichten 

Tabel 6.2.1 Overzicht van saldi van mee- en tegenvallers per begrotingshoofdstulc: 
voor uitgaven en niet-belastingontvangsten tezamen, van miljoenennota 1988 tot en 
met miljoenennota 1990 (in miljoenen guldens; + is tekort verhogend) 

Hoofdstukken 1989 1990 1991 1992 1993 

I 
I I 

I I I 
I v 

v 
v I 
VII 
v111 

I XA 
IXB 
X 
XI 

XI I 

XIII 
XIV 
xv 

XVI 

Huis der Koningin 
Hoge Colleges van 
Staat 
Algemene Zaken 
Kabinet voor 
Nederlands-Antilli- 
aanse en Arubaanse 
Za ken 
Buitenlandse Zaken 
Justitie 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en 
Wetenschappen 
Nationale Schuld 
Financiën 
Defensie 
Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
Verkeer en 
Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Cultuur 
Ontwikkelingssamen- 
werking 
Aanvullende posten 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Fonds 
investeringsreke- 
ning 
Rijkswegenfonds 
Belastingafdracht aan 
de EG 
Mobiliteitsfonds 

l Uitgesplitsing naar mee- en tegenvallers en uitgaven en niet-belasting middelen 
levert het volgende beeld op (+  is tekortverhogend) 

Tegenvallers 
- uitgaven $4294 $5697 $6144 f6304  +7238 
- ontvangsten $1513 + l485  + l 6 1 5  f 1 9 7 1  +2469 
Meevallers 
- uitgaven -2174 -3331 -2063 -2620 -31 16 
- ontvangsten -1971 -951 -1 137 -808 -599 

(Behorend bi j  tabel 6.2.2) 

Ter toelichting op de gehanteerde rubriekindeling dient nog het volgende t e  worden 
opgemerkt. Ten opzichte van de stand Miljoenennota 1989 zijn verschillende mutatiereeksen 
opgenomen, die betrekking hebben op de zogenaamde kasproblematiek Volkshuisvesting. 
De Kamer is hiervan door middel van de brief van de Staatssecretaris van VROM van 19 mei 
1989 op de hoogte gebracht (kamerstukken II, vergaderjaar 1988-1 989, 20 800, hfd. X!, nr. 
109). Het budgettaire beeld dat in deze brief in totaliteit en in samenhang is gepresenteerd, 
bestaat uit mutaties die veelal verschillend van karakter zijn. Een nadere specificatie daarvan 
naar de diverse, in  de verticale toelichting gehanteerde rubrieken, is moeilijk te geven. Om 
deze reden, alsmede om de samenhang tussen de betreffende mutaties tot  uitdrukking te 
brengen, is ervoor gekozen deze mutaties gezamenlijk onder te brengen in de categorieën 
beleidsmatige uitghavenverhogingen en verlagingen. 
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Tabel 6.2.2 Overzicht van saldi van beleidsmatige mutaties per begrotings- 
hoofdstuk voor uitgaven en niet-belastingontvangsten tezamen, van miljoe- 
nennota 1989 tot en met miljoenennota 1990 (in miljoenen guldens; + is tekort 
verhogend). 

Hoofdstukken 1989 1990 1991 1992 1993 

I 
I I 

III 
IV 

V 
VI 
VII 
VIII 

I XA 
IXB 
X 
XI 

XII 

XI I I 
XIV 
xv 

XVI 

Huis der Koningin 
Hoge Colleges van 
Staat 
Algemene Zaken 
Kabinet voor 
Nederlands-Antilli- 
aanse en Arubaanse 
Zaken 
Buitenlandse Zaken 
Justitie 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en 
Wetenschappen 
Nationale Schuld 
Financiën 
Defensie 
Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer3 
Verkeer en 
Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Cultuur 
Ontwikkelingssamen- 
werking 
Aanvullende posten 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Fonds 
investeringsreke- 
ning 
Rijkswegenfonds 
Belastingafdracht aan 
de EG 
Mobiliteitsfonds 
Saldo 

+ 77 kasverschuivingen 
Totaal2 3275 

Uitsplitsing naar beleidsmatige uitgavenverhogingen1 ontvangstenverlagingen en 
beleidsmatige uitgavenverlagingen/ontvangstenverhogingen levert het volgende beeld 
op (t is tekortbelastend) 

Beleidsmatige 
- uitgavenverho- 

gingen +4036 +5435 +5224 +5378 3-5081 
- ontvangstenverla- 

gingen + 54 + 92 +67 t 5 5 6  +434 
Beleidsmatige 
- uitgavenverlagingen -1438 -3596 -3994 -5457 -5750 
- ontvangstenverho- 

gingen -2010 -557 -411 -340 -332 

Saldo 
kasverschuivingen + 77 -5 7 + 33 -3 -2 

Zie voorgaande pagina. 
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I MUIS DER KONINGIN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga venverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

il HOGE COLLEGES VAN STAAT 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONWANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 
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UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1 989 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

< 5 mln) 

< 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties. 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v, miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

IV KABINET NEDERLANDS-ANTOLLlMNSE EN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 7989 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 
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NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

V BUITENLANDSE ZAKEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Vertraging invoering paspoort 

Vierde eigen middel (eg-landbouw uitgaven) 

Vierde eigen middel (ramingsbijstelling) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Vertraging invoering paspoort 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 
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Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. rniljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1 990 

W I  JUSTITIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 11 989 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Automatisering tbv.herziening vreemdelingenwet 

Bewaking schiphol 

Directe kosten schengen 

Frictieltosten herziening rechterlijke organisatie 

Gerechtelijke brieven 

Herziening vreemdelingenwet en versnelling asiel 

Inverzelteringstelling 

/<osten rechtshulp tgv herz.vreemdelingenwet 

Landsadvocaat asielzoekers 

Meer politiecellen voor arrestanten 

Noodcapaciteit 

Onder toezichtstelling/"het poortje" 

Ongedaan maken efficiency korting 

Ontneming wederrecht.verkr.voordeel (pluk ze) 

Politie-akltoord;arbeidsvoorwaarden 

Rechtshulp 

Diversen (sommering bedragen < 5 rnln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Bezuinigen materieel comp.overschrijding 1988 

Kosten rechtshulp tgv herz.vreemdelingenwet (os) 

Diversen (sommering bedragen < 5 rnln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Doorberekening kosten motorvoertuigen rijkspolitie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Aandeel in vut-gelden 

Algemene salarismaatregelen 

Budget incidenteel 1989 

Budget incidenteel 1990 

Naar biza inzake herverdeling politie 

Prijsbijstelling 1989 

Van biza inzake bijzondere opsporing 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Van biza; dekking inconvenientenregeling 5 .O 5 .O 5 .O 5 .O 5.0 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 35.3 26.9 27.1 27.2 27.4 

57.0 55.3 42.8 33.7 29.2 

Saldo technische mutaties: 63.9 55.9 43.4 34.1 29.5 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 1 79.0 199.3 192.7 204.6 201.0 

Stand miljoenennota 1990 3543.9 3566.2 3503.9 3525.9 3530.0 3544.1 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Afrekening algemene wet bijz.ziekteltosten(awbz) 

Awbz verpleging in psych.inr.(van WVC) 

Boeten en transacties 

Boeten en transacties agv.pluk ze maatregelen 

Hogere griffierechten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Doorberekening kosten motorvoertuigen rijkspolitie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota "190 

W I I  BINNENLANDSE ZAKEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Hoger werkgeversaandeel abp invaliditeits gepens. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Onderuitputting vut tranche '88 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Bijstelling raming zvo-regeling 

Herverdeling politie ivm pkp-rapport 

Hogere frictiekosten politie 

Inverzekeringstelling 

Politieakkoord-arbeidsvoorwaarden 

Politieakkoord-sterkte 

Uitvoeringskosten directie pensioen & wachtgelden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Compensatie hogere frictiekosten politie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Daling uitbestede automatiser ingswerkzaamheden rcc 

Dienst geneeskundige verzorging politie 

Hogere omzetverwachting rijks opleidingsinstituut 

Privatisering rijks computer centrum (rcc) 

Privatisering staatsdrukkerij (sdub) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Aandeel politie in vut-gelden 

Bijzondere opsporing politie;naar justitie 

Deeltijd vut (loonbijstelling) 

Herverdeling politie ivm pkp-rapport;van just. 

Incidentele loonontwikkeling 1989 

Jeugdsalarissen naar a&o-fonds (loonbijstelling) 

Justitie deel inconvenientenregeling 

Loonbijstelling 1989 

Prijsbijstelling 1989 

Sectorale werkgelegenheidsgelden 

Verlenging vut-60 jarigen 

Voortzetting achterstandsgebiedenbeleid (naar o&w) 

Wet  argi tranche 88;naar gemeentefonds 

Wet  argi tranche 89 e.v;naar gemeentefonds 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Vertraging wetsvoorstel onroerend goed belasting 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NlET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Meevaller vut 60-jarigen tranche 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 
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Materiele instandh./stichtingskst.speciaal ond. 

Opbrengst externisering controle 

Stichtingskosten basisonderwijs 

Werkgelegenheidsimpuls primair onderwijs (wio) 

Diversen (sommering bedragen 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

27-jarigen maatregel studiefinanciering 

Automatiseringsltosten 

Controle scoretoeslag 

Effect lesgeldverhoging op studiefinanciering 

Effect lesgeldverhoging op tegemoetkoming studiek. 

Formatie speciaal onderwijs 

Indexering studiefin (boeken en zieltteltosten) 

I<asversnelling vernieuw.aldiviteiten 

Leerlingen speciaal onderwijs (arrest Wijnholt) 

Leerlingen speciaal onderwijs ("snelle groei") 

Nabetalingen mater.instandh./stichtingskst. 

Niet doorgaan privatisering studieleningen 

Nvw:kleine scholen 

Rebudgettering leningenplafond voortgezet ond. 

Scoretoeslag onderwijs in eigen taal en cultuur 

Studiefin: uitstel OV-kaart en verlaging beurs 

Uitwonendenbeurs voortgezet/middelbaar beroepsond 

Vertraging realisatie hob-basisonderwijs 

Vonnis Wijnholt harmonisatiewet 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Beperking bouw basisonderwijs 

Beperking huren hoger onderwijs 

Bouwbeperking basisonderwijs 

Compensatie leerlingen speciaal onderwijs 

Definitieve beperking onverplichte gelden 

Indexering cursusgelden 

Invulling ombuigingen 

Korting overige lasten hoger beroeps ond. 

Nog in te vullen ombuigingstaaltstelling 

Nvw:aanvullend beleid 

Nvw:kleine scholen 

Nvw:zorgverbreding basisonderwijs 

Prijsbijstelling (invulling taakstelling) 

Programma's van eisen Londo-systeem 

Rente en aflossing vanwege rebudgett. leningpl. 

Ts: eigen bijdrage boeken speciaal onderwijs 

Vonnis Wijnholt harmonisatiewet 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 
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Desalderingen 

Afrekening voorschotten 1984-1 988 

Nabetalingen beroepsond./volwasseneneducatie 

Nabetalingen materiele instandhouding 

Nabetalingen stichtingskosten 

Sf: verrekening startvoorschot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Incidenteel 

Loonbijstelling 

Prijsbijstelling 

Salarisherstrukturering 

Van biza: achterstandsgebiedenbeleid 

Vut-regeling tno 

Wachtgelden 

WWV-vervangende uitkering 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Beleidskader sector scholenvorming en vernieuwing 

Bouw voortgezet onderwijs 

Bouw voortgezet- en hoger onderwijs 

Flankerend beleid afslankingstaakstelling 

Huisvesting hoger onderwijs 

Vonnis Wijnholt harmonisatiewet 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Corr.dubbele boeking lesgelden landbouw 

Corr.opbrengst hbo 

Meerlminder ontvangsten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Terugontvangen voorschotten basisonderwijs 

Terugontvangen voorschotten speciaal onderwijs 

Tijdelijke voorzieningen gemeenten vo 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige ontva~~gstenverlaging 

Uitstel eigen bijdrage leermiddelen speciaal ond. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Verhoging les-en cursusgeld 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Afrekening voorschotten 

Nabetalingen beroepsond./volwasseneneduc. 

Terugontvangsten materiele instandhouding 

Terugontvangsten stichtingskosten 

Verrekening startvoorschot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo niutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand rniljoenennota '1 990 

IXA NATIIONALE SCHULD 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota l989 

Tegenvallers 

Provisie 

Boete vervroegde aflossing 

Disagio's bi j  storting op staatsleningen 

Rente op vaste schuld 

Rente op vaste schuld 

Rente op vaste schuld 

Meevallers 

Provisie 

Rente rijksfondsen 

Rente schatkistpapier 

Rente op vaste schuld 

Rente op vaste schuld 

(rentemutatie) 

(behoeftemutatie) 

(diversen) 

(behoeftemutatie) 

(diversen) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand rniljoennennota '1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota '1989 
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Ontvangen agio bi j  uitgifte staatsleningen 27.0 

Ontvangen rente bi j  uitgifte staatsleningen 8.5 
-pp-p 

35.5 

Saldo niet-technische mutaties: 35.5 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 35.5 

Stand miljoennennota 1990 36.5 

IXB FINANCIEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Betalingsverkeer belastingdienst 

Extra betaling muntendienst 

Muntloon ivm extra vraag 5 guldenmunten 

Particuliere participatiemaatschappijen 

Personeel belastingdienst 

Rente teruggave belasting 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bijstelling raming exportkredietverzekering 

Bijzondere financieringen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verhoging 

Gevolgen kamerbehandeling Oort 

Nieuw model betalingsverkeer 

Werkzaamheden domeinen 

Wetgeving brede herwaardering 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desaldering muntdepot 

Privatisering rijksinkoopbureau 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Incidenteel l989 

Incidenteel 1990 
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Loonbijstelling 

Prijsbijstelling 

Van SZW ivm sofinummer 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Bijstelling raming exportltredietverzeltering 

Ontvangsten staatsloterij 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Dividend staatsdeelnemingen 

Doorberekening werkzaamheden belastingdienst 

Doorwerking pachtverhoging/hogere verkopen zand 

Eenmalige dividend uitkering bng 

Hogere verkoop agrarische domeinen 

Inningsltosten douanerechten 

Rente op fms-account 

Rente van belastingschulden 

Uitkering postbank 

Winstraming nederlandsche bank 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Bele~dsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Huuropbrengsten arbvo 

Inkomsten uit domeinen 

Opbrengst verkoop fregatten aan indonesie 

Verkoop fregatten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desaldering muntdepot 

Privatisering rijksinkoopbureau 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 
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X DEFENSIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegen vatters 

Fregatten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Overig groot materieel koninklijke luchtmacht 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Bezoldiging burgerpersoneel centrale organisatie 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke landmacht 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke luchtmacht 

Bezoldiging militair personeel kon landmacht 

Bezoldiging militair personeel kon luchtmacht 

Bouw koninklijke landmacht 

Bouw koninklijke luchtmacht 

Bouw koninklijke marine 

Correctie compensatie overschrijding 1988 

Herverdeling formatieplaatsen kon landmacht 

Herverdeling overige pers uitgaven kon landmacht 

Internationale verplichtingen 

Materiele exploitatie centrale organisatie 

Materiele exploitatie koninklijke landmacht 

Materiele exploitatie koninklijke luchtmacht 

Materiele exploitatie koninklijke marine 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen 

Milieumaatregelen 

Opbrengst domeinverkopen 1988 

Overig groot materieel koninklijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke marine 

Overige uitgaven van pers aard centr organisatie 

Overige uitgaven van personele aard kon landmacht 

Overige uitgaven van personele aard kon luchtmacht 

Overige uitgaven van personele aard kon marine 

Pantserrupsvoertuigen ypr-765 

Pc prive project 

Steun aan Iddi-landen 

Subsidies en bijdragen centrale organisatie 

Tranche '93 van verkoopopbrengst Van Speyk 1 t /m 4 

Verkoopopbrengsten Van Speyk-fregatten 5 en 6 

Vervanging en verbetering van tanks leopard I 

Vredesmissies 

Wijziging betalingsschema f -16 

Wijziging betalingsschema fregatten 

Wijziging betalingsschema onderzeeboten 

Wijziging betalingsschema patriot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Automatisering en telecommunicatie 

Bezoldiging militair personeel kon landmacht 

Bezoldiging militair personeel kon luchtmacht 

Bezoldiging militair personeel kon marechaussee 

Bezoldiging militair personeel Iton marine 

Bouw Itoninltlijke luchtmacht 

Compensatie overschrijding 1988 

Gevechtsvliegtuigen f-16 

Herverdeling formatieplaatsen centrale organisatie 

Herverdeling pers uitgaven centrale organisatie 

Internationale verplichtingen 

Materieel centrale organisatie 

Materiele exploitatie centrale organisatie 

Materiele exploitatie koninklijke landmacht 

Materiele exploitatie koninklijke marine 

Overig groot materieel koninklijke landmacht 

Overig groot materieel Itoninltlijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke marine 

Pantserrupsvoertuigen ypr-765 

Patriot 

Wijziging betalingsschema f-16 

Wijziging betalingsschema fregatten 

Wijziging betalingsschema onderzeeboten 

Wijziging betalingsschema patriot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Koninltlijlte landmacht 

Koninltlijlte marine 

Navo-infrastructuur 

Walrus-project 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Beloningsdifferentiatie militair personeel 

Centrale militaire apotheek naar vrom 

Inltomenstoeslag beroepsmil ivm invoering Deltlter-l 

Loonbijstelling 

Prijsbijstelling 

Sectoraal werkgelegenheidsbeleid 

Toeslag onregelmatige dienst 

Vut 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Pc prive project 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Koninklijke landmacht 

Koninklijke marine 

Navo-infrastructuur 

Walrus-project 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Prijsbijstelling 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l989 

Stand miljoenennota 1990 

X I  VOLI<SHUISVESTING R.O.EN MILIEUBEHEER 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Aanpassing rentepeil aan macro-factoren 

Betaalsleutel vrije sector vanaf 1988 

Bouwkostenstijging 1989 

Diverse verschillen 

0bjectsubs.agv lastenstijging 2% ipv 1 % miv 1989 

Individuele huursubsidie 

Realisatie 1988 huisvesting gehandicapten 

Realisatie 1988 particuliere huurwoningen 1968 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Meevallers 

Betaalsleutel vrije sector vanaf 1988 

Diverse verschillen 

Individuele huursubsidie 

Lagere realisatie 1988 vrije sector woningen 

Realisatie 1988 domeinwoningen 

Realisatie 1988 geld.steun toegelaten instellingen 

Realisatie 1988 verbetering huurwoningen 

Uitgaven volleshuisvesting agv realisatie rente '88 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Implementatiekosten nota volkshuisvesting 

Verschuiving stadvernieuwingsfonds 

Aanvullend begrotingsvoorstel 

Achterstallig onderhoud tlv aankoop/bouw rgd 

Bijstelling ivm integrale personeelsbegroting 

Bijstelling tgv kostendekking kadaster 

Constant niveau verplichtingen verhuiskosten 

Gevolgen vervroegde aflossingen woningwetleningen 

Herschikking ivm nationaal milieubeleidsplan 

Herziene raming automatiseringsuitgaven 

Huren en lease rgd ivm mpr 1989-1 993 (van aankoop) 

Milieuvoorlichting 

Nota van wijziging (motie de vries/voorhoeve) 

Project financieel management 

Terugbetaling kasgeld 1988 (rgd en CS tlv volksh.) 

Uitfinancieringsproblematielc volkshuisvesting 

Verschuiving programma domeinwoningen 

Verbetering huurwoningen 

Verschuiving verplichtingen budget 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Beleidsombuigingen nota volkshuisvesting 

Individuele huursubsidie ivm Oort 

Lastenstijging per 1-7-88 0% ipv 1 % 

Liquiditeitstekorten agv 600 mln aflossing ineens 

Verschuiving stadsvernieuwingsfonds 

Uitfinancieringsproblematielc volkshuisvesting 

Aankoop en bouw rgd ivm mpr 1989-1 993 (naar huren) 

Aanvullend begrotingsvoorstel 

Bijstelling uitfinanciering 

Compensatie kasproblematiek 1988 (vollcshuisvesting) 

Compensatie voor 100 milj.taalcstelling 1988 

Compensatie voor uitvoering 1988 

Eliminatie stallingsreelts 

Gevolgen vervroegde aflossingen woningwetleningen 

Herschikking binnen dir.gen.milieuhygiene 

Huur 3% ipv 0% bij conversie niet won.wet.woningen 



Lagere taakstelling tbv oude verplichtingen volksh 

Minder won.met sv toeslag 

Mutaties begrotingsvoorbereidig 

Nog te compenseren uitvoering 1988 

Terugbetaling kasgeld 1988 (dgvh tbv rgd en CS) 

Van aankoop/bouw tbv achterstallig onderhoud rgd 

Verlaging incidenteel al in ip verwerkt 

Verschuiving verplichtingenbudget (kopkosten) 

Verbetering huurwoningen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Compensatie voor minder ontvangsten app.kosten 

Herziening raming tlv ontvangsten 

Samenhang met opschoning 

Terugbetaalde voorschotten 

Uitgaven rgd ivm derdenwerk 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Loonbijstelling 

Naar SZW ivm huisvestingskosten arbvo 

Naar WVC ivm architectuur museum 

Prijsbijstelling voorjaarsnota 

Van defensie ivm mil.apotheek 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Betaalsleutel bouwplaatskopkosten 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegen vallen 

Overige realisatie aflossingen leningen woningwet 

Overige realisatie rente leningen woningwet 

Ramingstechn.wijziging rente leningen woningwet 

Rente en aflossingen agv realisatie vaw's 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Aanpassing rentepeil aan macro factoren 

Overige realisatie aflossingen leningen woningwet 

Overige realisatie rente leningen woningwet 
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Ramingstechn. wijziging rente leningen woningwet 

Rarningstechn.wijz.aflossingen leningen woningwet 

Realisatie vaststellingen rente leningen woningwet 

Rente en aflossingen agv realisatie vaw's 1988 

Terugstorting liquiditeitstekorten 

Vervroegde aflossing leningen warmte-isolatie 

Diversen (somriiering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Gevolg op aflossing door terugstorting ineens 

Rente agv 600 mln terugstorting ineens 

Verwijdering stalposten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Terugstorting leningen ineens 

Rentge tbv uitfinancieringsproblematiek volksh. 

Bijstelling ivm 3% tariefstijging kadaster 

Bijstelling kostendekkendheid kadaster 

Liquidatie bezitsvormingsfonds ivm uitfinanciering 

Restituties tbv herschikking nat.milieu bel.plan 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Herziene raming restituties objectsubsidies 

Ontvangsten rgd ivm derdenwerk 

Restitutie lokatiesubsidies 

Terugbetalingen broom chemie 

Wijziging en afname werkenpakket 

Diversen (sommering bedragen 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

XBI VERKEER EN WATERSTAAT 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Functioneel leeftijdsontslag 

Naheffing rijksbelastingen 

Reele rente ns 

Wet  uitkering wegen groei wagenpark 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Amendement v.d.bergleversdijk rivierdijken 

Bouwkundige werken ijsselmeerpolders 

Fiscale faciliteit zeescheepvaart 

Invoering nieuwe kentekenregistratie 

N.v.w.motie de vries/voorhoeve infrastructuur 

Nieuw model betalingsverkeer 

Ophoging bijdrage aan het rijkswegenfonds 

Ophoging meerjarencijfers rijp 

Personeelsuitgaven 

Rijksbijdrage zestienhoven 

Stormvloedkering nieuwe waterweg (svk) 

Van rivierdijken naar deltawerken ivm svk 

Verhoging uitgaven onderhoud ijsselmeerpolders 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Aanleglverbetering waterhuishouding 

Amendement v.d.bergleversdijk deltawerken 

Beperking bijdrage aan het rijkswegenfonds 

Deltawerken 

Investeringspremieregeling zeescheepvaart 

Ombuiging op materieel 

Prijsbijstelling ter invulling ombuiging rijp 

Rijksdienst voor het wegverkeer 

Stedelijke verkeersvoorzieningen 

Van deltawerken naar svk 

Verlaging uitgaven onderhoud ijsselmeerpolders 

Verschuiving van rivierdijken naar svk 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Bijdrage derden stormvloedkering nieuwe waterweg 

Bijdrage rijkswegenf.personeeI/comptabel bestel 

Egalisatiereserve openbaar vervoer 1987 

Invoering nieuwe kentekenregistratie 

Luchtverkeersbeveiliging 

Rijksdienst voor het wegverkeer 

Sloopregeling uit oversch.ov '82 t /m '86 

Verhoging OV uit opbrengst heffingen sloopregeling 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Diversen (sommering bedragen < 5 min) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Incidenteel l 989  

Incidenteel l 990  

Bijlage 6 



I<oopltrachtreparatie Dekker 

Loonbijstelling 

Loonbijstelling stadsvervoer 

Naar gem/prov-fonds ivm sanering wegenbeheer 

Naar gemeentefonds nautisch beheer 

Naar gf/pf sanering wegenbeheer (oph.wuw) 

Prijsbijstelling 

Structuurschema verkeer en vervoer 2 

Van ez isp t.b.v.rw 7 

Van ez voor bereikbaarheidsplan randstad 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Dividend en aflossingen ptt 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Niet gerealiseerde ombuiging drinkwaterleiding 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Dividend schiphol tbv zestienhoven 

Egalisatiereserves 1982 t/m 1986 OV 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Bijdrage derden stormvloedkering nieuwe waterweg 

Bijdrage rijkswegenf.personeei/comptabel bestel 

Egalisatiereserve openbaar vervoer 1987 

Egalisatiereserves 1982 t /m 1986 OV sloopregeling 

Invoering nieuwe kentekenregistratie 

Luchtverkeersbeveiliging 

Nieuwe tarieven en sterkere groei luchtverk.rld 

Opbrengst heffingen sloopregeling 

Rijksdienst voor het wegverkeer 
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Wet  verontreiniging oppervlaktewateren 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

XI I I  ECONOMISCHE ZAKEN 

U I TGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Herberekening kasraming oude verplichtingen 

Innovatiestimuleringsregeling (instir) 

Matchingfonds verplichtingen '88 

Overloop invest.premiereg (ipr) van 88 naar 89 

Overloop regioprogramma's van 88 naar 89 

Overloop tegemoetk.ziektek. + -eenm.uitk.zelfst 

Overloop uit 1988 inzake oude verplichtingen ipr 

Technologie beleid (techn ontwikk krediet (tok)) 

Technologie beleid(intern.techno1ogie stim.) 

Vliegtuigindustrie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Herberekening kasraming oude verplichtingen 

Kasinspanningsverplichting 

Nieuwe financ.structuur regionale ontwikk my. 

Storting maatschappij voor industriele projecten 

Vliegtuigindustrie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verhoging 

Aanvulling nota toerisme 

Brancheverbetering 

Flankerend beleid 

Generieke steun scheepsbouw 

Kasten beursgang dsm eerste tranche 

Milieutechnologie 

Versterking economische structuur 

Wirgelden tbv scholing werkenden in het mkb 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Aanwending prijsbijstelling 

Internationale ruimtevaart programma's 

Wirgelden tbv informatica stimuleringsplan (insp) 

Wirgelden tbv scholing werkenden in het mkb 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Centr org voorraadvorming aardolieprodukten 

Eerste nota van wijziging; dividend d m  

Hogere terugontvangsten scheepsbouw 

Nieuwe raming dividend energie beheer nederland 

Ontvangsten uit keur- en justeerlonen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Budget incidenteel loon 

Prijsbijstelling 89 

Speerpuntbeleid toerisme naar !&v 

SVV-ii naar v&w 

Verdubbeling rw 7 naar v&w 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Kasverschuiving rsv dading 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 4 990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Afronding gasbaten 

Bijstelling gasbatenraming 

Interim dividend dsm 1989 

Lager dividend door verkoop staatsdeelnemingen 

Temporisatie europees fonds regionale ontwikkeling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Casino's 

Dividend ultra centrifuge nederland (ucn) 

Extra dividend dsm over 1988 

Extra ontvangsten hoogovens 

Interim dividend 1989 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Eerste nota van wijziging; dividend dsm 

Centraal orgaan voorraadvorming aardolieprodukten 

Hogere terugontvangsten scheepsbouw 

-1 OOI .o 
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Keur- en justeerlonen 

Nieuwe raming dividend energiebeheer nederland 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

XIV LANDBOUW EN VISSERIJ 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Landbouw egalisatie fonds 

Middelbaar agrarisch onderwijs 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Afname aantal leerlingen lager agrarisch onderwijs 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Aandeel \&v in omzetting kleinschaligheidstoeslag 

Nota van wijziging (motie de Vries/Voorhoeve) 

Personeelslasten landbouwonderzoek 

Verdeling loonbijstelling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diverse personeelskosten onderzoek 

Verdeling loonbijstelling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Hogere ontvangsten rijksdienst voor vee en vlees 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Incidenteel 1989 

Incidenteel 1990 

Loonbijstelling in enge zin 

Prijsbijstelling 1989 

Speerpuntenbeleid 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Kasverschuivingen 

I<asverschuiving terugploegprogramma 

Nog te compenseren Itasverschuivingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Landbouw egalisatie fonds 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Hogere ontvangsten rijksdienst voor vee en vlees 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

X W  SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Abw ramingsbijstelling voor vertraging inv.jwg 

Abw.bijstelling volume en gem.uitk. 

Akw bijstelling ivm vertraging jwg 

Akw Itb 25/26 jarigen ivrn harmonisatiewet 

Akw minder premieinkomsten 

Bijstand minder opbrengsten loonreductieregeling 

Bijstand, minder instroom remigratieregelingen 

Bijstand, nominale ontwikkeling rww 

Bijstelling premiederving fondsen ivm kostenforf. 

Bijstelling rww voor herziene gwj/jwg 

Correctie abw voor effect Oort 

Effect tijdelijke voorz gwj  op rww 

loaw overloop 1988 

loaw, tegenvallende instroom remigratieregelingen 

loaz bijstelling ivm nominale ontwikkeling 88 

Nota v wijz arbeidsv.progr.doorloop gwjluitst jwg 

Nota v wijz.bijstand,tbv jwg/gwj 

Nota van wijziging effect mev op jwg/gwj 

Rww,volumebijstelling 
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Vvu regeling back-servicekosten 

WWV uitgaven gelijkberechtiging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Abw bijstelling volume en gemiddelde uitkering 

Akw meer renteopbrengsten 

Akw meevallende uitvoeringskosten 

Akw volume bijstelling 

Akw, intering vermogen 

Bijstand taakst.werkgel.effect min loon meer besp. 

Correctie raming abw voor oort 

Financiering plan simons uit onderuitputting arbvo 

Gwj/ jwg effect jongerendossier 

Gwj/ jwg effect verlenging tijdelijke voorz gwj  

Gwj/ jwg herziene raming in het wetsvoorstel 

loaw effect mislukken verdiscontering 

loaw ontwikkeling werkloosheid 

loaz mislukken verdiscontering 

Minder aanstellingen van sociale rechercheurs 

Nota v wijz akw,eff mev op jwg/gwj 

Nota v wijz bijstand,effect mev gwj/ jwg 

Nota v wijz doorloop gwj,uitstel jwg 

Nota v.wijz arbeidsv.progr.doorloop gwjluitst jwg 

Nota.v.wijz effecten mev op jwg/gwj 

Onderuitputting arbeidsvoorzieningsprogramma's 

Remigratie minder instroom 

RWW bijstelling volume 

Rww,effect mislukken verdiscontering 

Toeslagenwet werkloosheidsontwikkeling 

Vvu.regeling prijsontwikkeling 

Wet  werkloosheidsv.volume meevaller 

Wet  werkloosheidsvoorz.gelijkberechtiging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Abw,uitstel en bijstel.jongerendossier rww en abw 

Bijstand uitstel uitwonendennorm besp.verlies 

Bijstand vertraging invoering verhaalsbepalingen 

Correctie jongerendossier uitwonendennorm 

Herziening vreemdel.wet en versnelling asielproc. 

Huurbetaling aan domeinen ivm tripartisering arbvo 

Meerkosten cao ivm tripartisering arbvo 

Nota v wijz kostenforfait 200 mln 

Plan Simons 

Bijstelling ioaw ivm invoering 'Oort' 

Reallocatie algemeen beheer 

Rijksbijdrage akw uitvoeringskosten 

Rijksbijdrage akw,besparingsverliezen woonlandbeg 
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Uitbreiding van de arbeidsinspectie 

Wegboeken restant taakstelling oude jongerendoss. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Abw raming opbrengsten gewijz jongerendossier 

Plan Simons vrijvallende rww uitkeringen 

Uitstel Dekker 2,effect op altw 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Jeugdspaarwet geen overheveling uit bezitv.fonds 

Ramingsbijstelling esf middelen ivrn trip arbvo 

Remigratie, overheveling awf middelen niet nodig 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Abw overboeking naar gem.fonds ivrn uitv jongerend 

Akw bijsteling indexering januari 

Akw indexering juli 

Akw, indexering 

Arbvo-progr overboeking naar WVC kinderopvang 

Comptabel bestel 89 

Correctie gemeentelijk aandeel maatregelen j0ng.d. 

Extra middelen tbv werkervaringsplaatsen 

Loonbijstelling 

Loonbijstelling wsw,waggs-ruimte 

Overboeking van vrom/rgd 

Prijsbijstelling 

Rijksbijdrage akw, ontwikkeling prijzen 

Rijltsbijdrage,overb naar fin ivm uitv sofi nummer 

Verdeling prijsbijstelling over de artikelen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Meevallers 

Liquidatie SZW aandeel bezitv.fonds 

Meer anti-cumulatiebaten door nominale ontwikk.88 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -3 .O -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 
---p- 

-3.0 -3.0 -3.0 -3 .O -3 .O 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Ramingsbijstelling esf middelen 9 4  

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Geen overheveling uit bezitv.fonds 

Meer tewerkstellingvergoedingen 

Ramingsbijstelling esf middelen ivm trip arbvo 

Remigratie,overh middelen awf niet nodig 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

XVI  WELZIJN, VOLI<SGEZONDHEID EN CULTUUR 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Eerste jaar terbeschikkingstelling via de awbz 

Meevallers 

Verzets en vervolgingsslachtoffers. 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

"amen." compensatie fin.gevolgen wijziging wbo 

Afkoop molukse kerken 

Arbeidsplaatsen regionaal beleid isp/pnl 

Diverse intensiveringen volksgezondheid 

Invoering gelijke behandeling WUV en wubo 

Onderhoud grote monumentale kerken 

Opvangvoorzieningen (amendement 46) 

Privatisering bijzonder jeugdwerk:salariskosten 

Reorganisatie letteren en bibliotheken 

Schuif premie-begroting via rijksbijdrage awbz. 

Tegemoetkoming sociale minima via rijksbijdragen 

Verzets en vervolgingsslachtoffers 

Waggs bejaardenoorden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Amen wet op de bejaardenoorden (wbo) 

Compensatie onderhoud kerken: prijsbijstelling 

Diverse intensiveringen volltsgezondheid 

Effecten kostenverlaging Dekker 

Herziening vreemdelingenwet en versnelling asiel 

Isp en pnl operatie 

I(asinspanningsverpiichting molultse kerken 

Opvangvoorzieningen (amendement 46) 

Regeling opvang asielzoelters volledig tlv os 

Reorganisatie letteren en bibliotheken 

Schuif premie-begroting via rijksbijdrage awbz 

Terugsluis ivm verzelfstandiging arbvo 

Terugsluis rijksbijdrage ziektekosten 

Verlaging rijltsbijdr.awbz ivm bijzonder jeugdwerk 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

N.V.W. wijziging omroepmiddelen 

Afkoop subsidie spoorwegmuseum 

Bijdrage van vrom voor rivm milieu-activiteiten 

Kennisexploitatie rivm 

Middelen voor de omroep 

Regeling opvang asielzoelters volledig tlv os 

Uitgaven musea ivm extra ontvangsten in 1988 

Verantwoording renteontvangsten omroepreserve 1988 

Verlaging nabetalingen subsidies bibliotheken 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Afkoop vut en wachtgeld ivm gezinsverz.naar awbz 

Budget incidenteel 1989 

Comptabel bestel 

Incidenteel l990 

Kinderopvang 

Loonbijstelling 

Naar gemeentefonds : tbc gelden 

Naar gemeentefonds :indicatiestellingsgelden wbo 

Prijsbijstelling 1989 

Van SZW : experimenten kinderopvang 

Van vrom : architectuurinstituut 

Wachtgeld minderheden en opvang vluchtelingen 

Waggs 1989 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. niiljoenennota l989 

Stand miljoenennota 19946 
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NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 rnln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

N.V.W. wijziging omroepmiddelen 

Bovengeraamde ontvangsten rijksmusea 1988 

Incidentele dekking afkoop spoorwegmuseum 

Kennisexploitatie rivm 

Middelen voor de omroep 

Regeling opvang asielzoekers volledig tlv os 

Rente ontvangsten 1988 over de omroepreserve 

Verhoging bijdrage vrom tbv rivm 

Verlaging terugontvangsten subsidies bibliotheken 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Bijstelling plafond 

Eg-toerekening 

Bandbreedte 

Diversen (sommering bedragen 5 rnln) 

Meevallers 

Eg-toerekening 

Compensatie rentesubsidies 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Noodhulp 

Europees ontwikkelingsfonds 

Hogere bijdrage aan O&W 

Landenprogramma 

Accountantscontrole 

Opvang asielzoekers (BUZA) 
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Rechtshulp asielzoekers (JUST) 

Bilaterale beurzen (O&W) 

Ida (Financiën) 

Regionale ontwikkelingsbanken (Financiën) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Speciale fondsen regionale ontwikkelingsbanken 

Invulling 70  mln taaltstelling 

Nader op de rijksbegroting aan te wijzen toerelteningen 

Compensatie ida 

Compensatie regionale ontwikkelingsbanken 

Compensatie landenprogramma 

Compensatie noodhulp 

Noodhulp 

Europees ontwikkelingsfonds 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v.miljoenennota 1989 

Stand miljoennennota 1990 

AANVULLENDE POSTEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Abp-premie 

Herziening premie-beeld 1989 

Hogere prijsontwikkeling 

Nominaal gf&pf 

Interimuitltering overheidspersoneel 

Meevallers 

Nominaal beeld 1990 

Nominaal beeld ogv middellange termijnplanning 

Nominale loonbijstelling gf/pf 

Ramingsbijstelling mobiliteitsfonds 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Extra gelden comptabel bestel 

Herstructureringsmiddelen 

Inkomenstoeslag militairen 
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Kinderopvang Oort 

Ruimteverbetering 1990 

Ruimteverbetering 1990 besparing brutering interim 

Ruimteverbetering 1990 streekvervoer/htm 

Uitkeringen 

Werkgeverspremie agv minimumloonkostensubsidies 

Werkgeverspremie rijk ivm terugtrekken awf 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Besparingsverlies aanvangsalarissen gf 

Herstructureringsmiddelen 

Ruimteverbetering 90 besparing brutering interim 

Terugtrekken rijksbijdrage awf 

Werkgeverspremie rijk ivm terugtrekken awf 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Algemene salarisverhoging van 0,7% 

Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds 

Arbeidsmarktknelpuntentoeslag 

Beloningsdifferentiatie 

Besparingsverlies aanvangsalarissen gf 

Complementaire schalenmaatregel 

Comptabel bestel 

Correctie norn.ov. 

Incidentele loonkostenontwikkeling 1989 

Incidentele loonkostenontwikkeling 1990 

Indexering akw 

Inkomenstoeslag militairen 

Instelling mobiliteitsfonds 

Koopkrachtreparatie ambtenaren ivm Dekker 

Naar gf/pf: nominale bijstelling 

Naar gf: infrastructuur 

Naar gf: nominale bijstelling 

Naar pf: nominale bijstelling 

Naar szw: scholing en werkgelegenheid 

Naar v&w: infrastructuur 

Naar WVC: kinderopvang Oort 

Nominaal beeld 1989 

O&w correctie taakstelling dop 

O&w negatieve was-problematiek 

Opbrengst jeugdsalarissen 

Prijsbijstelling 

Specifieke loonruimte gf/pf 

Toeslag onregelmatige dienst 

Uitdeling waggs 1989 

Vut 60-jarigenmaatregel 

Vut-restgroepregeling 

Wachtgelden 
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Werkgelegenheidsgelden 

WWV-vervangende uitkeringen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Overloop 1987 + 1988 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v.miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Uitboeking prijsbijstelling nbo 

Meevallers 

Verkoop aandelen stoornvaartmaat.zeeland 

Verkoop dsrn 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Extra verkoop staatsdeelnemingen 

Saldo niet-technische mutaties. 

Overboekingen 

Prijsbijstelling 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v.miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

GEMEENTEFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Bijstandscompensatie 1988 

Doorwerking aanvangssalarissen 

Evaluatie korting aanvangssalarissen 

Herberekend volume-accres 

Remigratieregeling 

Wachtgelden herindeling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Beleidsintensiveringen 1987 + 1988 

Bijstelling ombuigingstaakstelling 

Herstructureringsmaatregel wet uitk.wegen 

Uitvoeringsbepalingen bestuursakkoord 

Uitvoeringskosten Oort 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Bijstandscompensatie Oort 

Correctie ivm accressenmethode wet uitk.wegen 

Ombuigingstaakstelling 1990-1 994 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Bijstelling nominale compensatie 1989 

Complementaire schalenmaatregel 

Indicatiecommissie bejaardenoorden 

Individuele beloningsdifferentiatie 

Investeringsimpuls 1990 (uit aanvullende posten) 

Jongerendossier (SZW) 

Loonruimte (0,3% specifiek) 

Loonruimte 1990 

Naar ap: evaluatie korting aanvangssalarissen 

Nautisch beheer 

Nominale bijstelling 1990 (ap nominaal gf lpf) 

Nominale compensatie 1989 

Nominale compensatie 1990 

Tbc-gelden (WVC) 

Toelage onregelmatige dienst 

Uitvoeringskosten jongerendossier (SZW) 

Wachtgelden herindeling (biza) 

Werkgelegenheidsgelden 

Wet uitkeringen wegen + niet-planwegen (v&w) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v.miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

PROVINCIEFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Herberekend volume-accres 
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Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Herstructureringsmaatregel wet uitlcwegen 

Uitvoeringsbepalingen bestuursaltltoord 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Correctie ivm accressenmethode wet uitkwegen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Loonruimte 1990 

Nominale bijstelling 1990 (ap nominaal gffpf) 

Nominale compensatie 1989 

Wet  uitkeringen wegen + niet-planwegen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

UITGA VEN 

$tand miljoenennota 4989 

Tegenvallers 

Bijstelling wir raming 

Technische correctie 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Omzetting kleinschaligheidstoeslag (kst) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1 990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Meevallers 

Omzetting kleinschaligheidstoeslag (1s.t) 

Technische correctie 
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Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Omzetting kleinschaligheidstoeslag (kst) -30.0 -40.0 -350.0 -300.0 
-pp-- 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

RIJKSWEGENFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Herziene raming toeslag motorrijtuigenbelasting 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Bijdrage aan hfstk.12 

Herziene raming toeslag motorrijtuigenbelasting 

Meeropbrengsten toeslag mrb ivm invoerirg nkr 

Beleidsmatige uitgaven verlaging 

Aanleg en uitbreiding wegen 

Kasblokkade negatief saldo 1988 

Kostenafdekking nieuwe kentekenregistratie (nkr) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Rekening rijden 

Bijdrage van hfstk.12 

Bruto ramen bijdrage derden 

Integraal structuurplan noord-nederland 

N.v.w.motie de Vries/Voorhoeve 

Overdracht wegen aan gemeente Noordoostpolder 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Naar gemlprov-fonds sanering wegenbeheer 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 7989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 
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Desalderingen 

Bijdrage van hoofdstuk 12 

Rekening rijden 

Overdracht wegen aan gemeente Noordoostpolder 

Bruto ramen bijdrage derden 

Integraal structuurplan noord-nederland 

N.v.w.motie de Vries/Voorhoeve 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

BELASTIMGAFDRACMTIEN AAN DE EG 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Tegenvallers 

Btw-afdracht 

Invoerrechten 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

OBILITEITSFOMDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1 989 

Overboekingen 

Instelling rnobiliteitsfonds 

Kasverschuivingen 

Vertraging projecten bereiltbaarheidsplan randstad 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 
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CONSOLIDATIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1989 

Desalderingen 

Technische correctie 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1989 

Desalderingen 

Technische correctie 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1989 

Stand miljoenennota 1990 
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UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota l988 

Stand voorlopige rekening 1988 

lil HOGE COLLEGES VAN STAAT 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand vooa!opige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 

Stand voorlopige rekening 1988 

I I I  ALGEMENE ZAKEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Vertraagde verrekening communicatietechniek 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 
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IV KABINET NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN 

UITGAVEN 

Stand miljoenennoti? 1988 2.9 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -.5 

-.5 

Saldo niet-technische mutaties: -. 5 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1988 -. 5 

Stand voorlopige rekening 1988 2.4 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Verrekening technische bijstand met uitgaven 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige reltening 1988 

W BUITENLANDSE ZAKEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Opschoning derdenrekeningen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Onderschrijding buitenl.dienst 

Vrijval wellinkpot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Overboekingen 

Vierde eigen middel eg 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Nabetaling aflossing eg intergouvernement.akkoord 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

V1 JUSTITIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Capaciteitsuitbreiding ivm asielzoekers 

Kosten landsadvocaat (asielgedingen) 

Gerechtskosten 

Voorlopig gehechten in politiecellen 

Beveiliging schiphol 

Rechtshulp in civiele zaken 

Rechtshulp aan asielzoekers 

Rechtshulp in strafzaken 

Uitleiding asielzoekers 

Ziektekosten kinderbeschermingspupillen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Aanschaf dactyloscopie 

Aanschaffingen materieel rijkspolitie 

Aanschaffingen rechtspr.en onderhoud gerechtsgeb. 

Extra wachtgelden,studiekosten etc. 

Gedeeltelijk ongedaan maken blokkade personeel rijkspolitie 

Hogere gemiddelde personeelsbezetting rijkspolitie 

Motie Korthals/Soutendyk (tijdelijk 250  cellen extra) 

Tekort automatisering 

Versnelling capaciteitsuitbr.gevangeniswezen 

Ziekte- en afvloeiingskosten jeugdbescherming 

Diversen (sommering bedragen 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Compensatie hogere uitgaven arrestanten in politiebureaus 

Compensatie beveiliging schiphol 

Selectief wervingsbeleid 

Compensatie tekort automatisering 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Kosto-gelden 

Regeling exploitatie motorvoertuigen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Loonbijstelling 

Naar biza (aandeel Kosto-gelden) 

Prijsbijstelling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Vertraagde realisatie verhoging griffierechten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Meevallers 
Ontvangsten algemene wet bijzondere ziektekosten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Ontvangsten boeten en transacties 44.2 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 56. O 

Desalderingen 

Regeling exploitatie motorvoertuigen 21 .l 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -4.2 
.p 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 77.9 

Stand voorlopige rekening 1988 522.4 

Vil BINNENLANDSE ZAKEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Kosten werkgeversaandeel abp inval.gepens. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bijstelling raming ziektekostenvoorz. overh.pers. 

Lager beroep ziektekostenvoorziening overheidspers 

Lagere uitkering en deelnameperc.vut 60 jarigen 

Onderuitputting arbeidsmarkt en opleidingsfonds 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Reallocatie ivm werkgroep politiebudget 

Reallocatie kostogelden 

Verdeling budget flankerend beleid 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgaven verlaging 

Reallocatie ivm werkgroep politiebudget 

Reallocatie Kostogelden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desaldering dienst geneesk.verzorg.politie 

Desaldering rijks computercentrum 

Doorberekening kosten intensiv.opleidingsprogramma 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Aspiranten-salarissen (loonbijstelling) 

Hoger werkg.aandeel abp invalideitsgepensioneerden 

Loonbijstelling 

Overboeking naar gemeentefonds (wachtgelden argi) 

Prijsbijstelling 

WWV-vervangende uitkeringen lagere overheden 

Verdeling Kosto-gelden( van justitie ) 

Arbeidsmarl~t/opleidingsfonds(loonbijst) 

Verlaging vut gerechtigde leeftijd(1oonbijst) 

Werkgeversaand.geneesk.verz.politie(loonbijst) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

I<asverschuiving arbeidsmarkt en opleidingsfonds 

Kasverschuiving flankerend beleid 

Kasverschuiving vut-60 jarigen 

Kasversnelling bouw politieburo's 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bijstelling raming inhoudingswet 1982 

Diverse ontvangsten ministerie 

Ontvangsten ivm inhoudingswet 1982 

Ontvangsten rijks computercentrum 

Ontvangsten moerdijk 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desaldering dienst geneesk.verz.politie 

Bijlage 6 



Desaldering rijks computercentrum 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

VIII ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Achterstallig hoger recht studiefinanciering 

Adv voortgezet alg.en lager beroepsonderwijs 

Afrekeningen mat.instandhouding oude jaren spec.ow 

Apparaatskosten groningen 

Bursalen studiefinanciering 

Centrale inning 

Corr.incidenteel 1987 basisonderwijs 

Culturele minderheden basisonderwijs 

Garantieslboventalligen basisonderwijs 

Herberekening incidenteel 1988 speciaal onderwijs 

Kort geding harmonisatiewet collegegelden 

Kosten redesign speciaal onderwijs 

Lagere leerling/leerkracht-ratio basisonderwijs 

Leerlingen alg.voortg.en lager beroepsonderwijs 

Leerlingen alg.voortgezet en VWO 

Leerlingen basisonderwijs 

Leerlingen beroepsonderwijs 

Leerlingen hoger beroepsonderwijs 

Leerlingen volwassenenonderwijs 

Materiele instandhouding basisonderwijs 

Materiele instandhouding speciaal onderwijs 

Materiele instandhouding agv leerlingstijging 

Wet studiefinanciering 18 f 

Minder vacatures speciaal onderwijs 

Nabetalingen 85-87 materiele instandh.basisonderw. 

Nabetalingen alg.voortg.en voorb.wetensch.onderw. 

Nabetalingen alg.en lager beroepsonderwijs 

Nabetalingen beroepsonderwijs 

Nabetalingen kleuterllager onderwijs 

Nabetalingen personeel oude dienstjaren spec.ow 

Nabetalingen vervoer speciaal onderwijs 

Nabetalingen wet studiefinanciering 18 f over 1987 

Beroeps- en volwassenenonderwijs 

Onderwijs in eigen taal en cultuur basisonderwijs 

Organisatie en automatisering studiefinanciering 

0verbruggingsregel.taakverdeling en concentratie 

Ramingstech.bijstel.alg.voortg.en VWO 
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Ramingstechnische bijstelling salarissen beroepsow 

Stichtingsltosten basisonderwijs 

Stichtingskosten basisonderwijs 1988 

Stichtingsltosten basisonderwijs 85-87 

Tegemoetkoming studiekosten 

Toekenningen wet studiefinanciering 18  + 
Uitkeringsregeling taakverdeling en concentratie 

Vervanging bi j  ziekte 

Vervanging langdurig zieken 

Voorschotten lesgeld 

Voorschotten materiele instandh.basisonderwijs 88 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bijstelling vacaturepercentage 

Doorstroming onderwijs personeel 

Exploitatiekosten middelbaar beroepsonderwijs 

Garanties en boventalligen basisonderwijs 

Garanties voortgezet onderwijs 

Gemiddelde salarissen directeuren 

Leerlingen alg.en lager beroepsonderwijs 

Leerlingen alg.voortgezet en voorber.wetensch.ond. 

Liquiditeitskorting hbo 

Materiele instandhouding 1988 speciaal onderwijs 

Minder gebruik werkgelegenheidsimpuls onderwijs 

Nabetalingen algJvoortgezet en voorb. w e t e n s c h . 0 ~  

Nabetalingen beroeps- en volwassenenonderwijs 

Algemeen en lager beroepsonderwijs 

Normposten middelbaar beroepsonderwijs 

Overgangsboventalligen speciaal onderwijs 

Personele uitgeven alg.en lager beroepsonderwijs 

Personele uitgaven basisonderwijs 

Prijsbijstelling onderwijzend/ondersteunend pers. 

Stichtingskosten basisonderwijs 

Stichtingskosten speciaal onderwijs 

Tegemoetkoming studiekosten 

Tegemoetkoming studiekosten deeltijdstudenten 

Universitaire lerarenopleidingen 

Vervanging bi j  ziekte 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Aanvullende formatie middelbaar beroepsonderwijs 

Adv basisonderwijs 

Afrekeningen vervoer speciaal onderwijs 

Am:bep.beeind.huur sportvelden 

Am:inventaris 

Arn:sportvelden 

Beperking overlap tot 40% (speciaal onderwijs) 
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Nota van wijziging:collegegelden 

Nvw:corr.lesgeld speciaal onderwijs 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel aanvullende post 

Ez:bijdrage cursorisch ondernemersonderwijs 

Incidenteel 1988 

Incidenteel herberekening 1987 

Loonbijstelling 1988 

Minder wachtgelden 

Nvw:doelm.beheer openb.onderw.(wo korting Londo) 

Prijsbijstelling 1988 

Regeling doorstroming onderwijspersoneel 

Sept.algemene salarismaatregel 1987 

Vut tno 1988 

Wachtgelden bijzondere universiteiten 

Wachtgelden biza 

Wachtgelden uro 

Wvc:de singel 

WWV verv.uitk. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Am:ltasverschuiving 

Bouwvertraging 

Kasbeleid 

Kasvertraging declaraties gemeenten 

Kasvertraging pensioenpremies 

Onderwijs ondersteunend personeel 

Stichting en exploitatie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Corr.dubbele boeking lesgelden lavi 

Corr.terugvordering tev.betaalde voorsch.voortg.ow 

Materiele instandhouding basisonderwijs 

Nabetalingen huisvesting hoger onderwijs 

Ontvangsten beroeps- en volwassenenonderwijs 

Reguliere aflossing studieleningen 

Terugontv.voorschot stichtingskosten 85/87 basisow 
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Uitstel bijdrage leermiddelen speciaal onderwijs 

Verandering betalingsritme studieschulden 

Verkoop onroerend goed voortgezet onderwijs 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

By-pass 

Extern onderw.ondersteunend personeel speciaal ond 

Herberekening raming studiefinanciering 

Leerling mutaties lesgeld alg.voortg/vb.wetens.ond 

Nabetalingen alg./voortgezet/voorb.wetensch.ond. 

Ontvangsten alg./voortgezet/voorb.wetensch.ond. 

Rekening en verantwoording huisvesting voortg.ow 

Schoolgelden 

Terug te ontvangen voorsch.exploitatie speciaal OW 

Terugontv.voorschot 85/87 basisow.exploitatie 

Terugontvangen voorschotten basisonderwijs 

Terugontvangen betalingen rijks computercentrum 

Terugvordering tev.betaalde voorschot.bouw vo 

Terugvordering teveel bet.voorschotten middelb.ond 

Terugvordering teveel betaalde studiefinanciering 

Teveel betaalde voorschotten studiefinanciering 

Vervroegde aflossing studieschuld met korting 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Aanpassing inningssystematiek lesgelden 

Beleidsmatige ontvangsten verhoging 

Uitkeringen aaw 

Versneld aflossen studieschuld 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Aaw-gelden 

Cursusgeld 

Lening azm 

Nabetalingen scholing 

Nabetalingen verzorging 

Nota van wijziging:collegegelden 

Nvw:corr.lesgeld speciaal onderwijs 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 
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UITGAVEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Boete vervroegde aflossing 

Disagio's a.g.v.uitgifte leningen onder pari 

Hogere restant financiering 1987 

Renteafdracht ptt 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Financieringsarrangement Nederlandsche Bank 

Lagere herplaatsing schatkistpapier in 1987 

Lagere herplaatsing schatkistpapier in 1988 

Lagere provisies 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1 988 

Meevallers 

Ontvangen agio bi j  uitgifte staatsschuld 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljaenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

M B  FINARICIE 

U1 TGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Bijstelling raming schadebetalingen eki 

Bijstelling rente teruggave belastingen 

Materieel belastingdienst 

Opruiming pijplijneffect ppm 

Personeel belastingdienst 

Vertraagde invoering Oort 

Waterschapslasten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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l 

1988 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -2.5 

-2.5 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Magazijnomzet r i b .  1 1 .O 

Materieel r i b .  6.0 

Mutatie munt. 23.6 

Nieuw model betalingsverkeer 1988 5.3 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 1 .O 

46.9 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Ombuiging materieel belastingdienst (aandeel in 83.3 miljoe) -6.0 

Lease r i b .  -6.5 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -3.0 

-1 5.5 

Saldo niet-technische mutaties: 274.4 

Desalderingen 

Magazijnomzet r.i.b. 12.3 

12.3 

Overboekingen 

Comptabel bestel 9.4 

Ihc-tegenvaller bijzondere financieringen 15.0 

Loonbijstelling -29.7 

Prijsbijstelling 5.5 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 6.3 

6.5 

Kasverschuivingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 1.7 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Bijstelling raming exportkredietverzekering 

Bijstelling raming winst Nederlandsche Bank 

Opbrengst staatsloterij 

Overige werkzaamheden belastingdienst 

Overtollige 50-guldenmunten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Afgeleverde munt 

Bijstelling inningskosten douanerechten 

Bijstelling raming rente fms-account 
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Bijstelling rente van belastingschulden 

Bijstelling winsten uit ondernemingen 

Bijstelling winstraming postbank 

Boeten verbeurdverklaringen 

Inkomsten uit domeinen 

Mutatie munt 

Schaderestituties bijzondere financieringen 

Verkoop onroerende goederen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Magazijnomzet r.i.b. 

Mutatie munt. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Magazijnomzet r.i.b. 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

X DEFENSIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Patriot 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

MeevL~llers 

Pensioenen en wachtgelden 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Bezoldiging burgerpersoneel centrale organisatie 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke landmacht 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke marine 

Bezoldiging militair pers. koninklijke landmacht 

Bouw koninklijke landmacht 

Brandstoffen koninklijke luchtmacht 

Brandstoffen koninklijke marine 

Herverdeling bijdrage biza over krijgsmachtdelen 

Klein materieel koninklijke landmacht 

Bijlage 6 



Materieel en exploitatie centrale organisatie 

Materiele exploitatie koninklijke luchtmacht 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen 

Militaire pensioenen en wachtgelden 

Onderhoud en herstel koninklijke luchtmacht 

Onderhoud en herstel koninklijke marine 

Onderwijs en opleiding koninklijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke landmacht 

Overig groot materieel koninklijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke marine 

Pantserrupsvoertuigen ypr-765 

Patriot 

Pc-prive-project 

Uitgaven van personele aard centrale organisatie 

Uitgaven van personele aard koninklijke landmacht 

Uitgaven van personele aard koninklijke marine 

Vervanging en verbetering van tanks leopard 1 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke landmacht 

Bezoldiging burgerpersoneel koninklijke luchtmacht 

Bezoldiging militair personeel koninklijke marine 

Bouw koninklijke luchtmacht 

Bouw koninklijke marine 

Brandstoffen koninklijke landmacht 

Fregatten 

Gevechtsvliegtuigen f-1 6 

Herverdeling centrale organisatie, bijdrage biza 

Internationale infrastructuur 

Materieel centrale organisatie 

Materiële exploitatie koninklijke landmacht 

Materiële exploitatie koninklijke marine 

Onderhoud en herstel koninklijke landmacht 

Onderhoud en herstel koninklijke luchtmacht 

Onderwijs en opleiding koninklijke luchtmacht 

Onderzeeboten 

Overig groot materieel koninklijke landmacht 

Overig groot materieel koninklijke luchtmacht 

Overig groot materieel koninklijke marine 

Pantserrupsvoertuigen ypr-765. 

Sociale zorg krijgsmachtdelen 

Vervanging en verbetering van tanks leopard 1 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desalderingen centrale organisatie 

Desalderingen koninklijke landmacht 

Bijlage 6 



Desalderingen koninklijke luchtmacht 

Desalderingen koninklijke marine 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Afrekening nww-premie 

Loonbijstelling 

Opbrengst verkoop Van Speyk-fregatten 

Prijsbijstelling 

Diversen (sommering bedragen 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen 

Onderzeeboten 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 7988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Ontvangsten centrale organisatie 

Ontvangsten koninklijke landmacht 

Ontvangsten koninklijke luchtmacht 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Ontvangsten koninklijke marine (opzeggen Brequet Atlantic smenwerking) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desalderingen centrale organisatie 

Desalderingen koninklijke landmacht 

Desalderingen koninklijke luchtmacht 

Desalderingen koninklijke marine 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Bijlage 6 



Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 7 988 

Stand voorlopige rekening 1988 

X I  VOLI<SHUISVESTING R.O.EN MILIEUBEHEER 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Uitfinanciering oude verplichtingen 

Najaarsproblematiek volkshuisvesting 

Declaraties gemeenschappelijke medische dienst 

Dgm problematiek 

Diversen februari-nota 

Extra activiteiten tbv onderhoud 

Gehandicapten agv verplichtingen 1987 

Hogere rente 1987 (objectsubsidies en leningen) 

Huisvest.gehandicapten nav verpLrealisatie 87 

Huurharmonisatie 1987 (objectsubsidies) 

Liquiditeitstekorten agv vaw 1987 

Overige realisatie 1987 bijdragen oude regelingen 

Overschrijding materieel kadaster 

Projektfinanciering (via middelenkant) 

Realisatie 1988 bestrijding geluidshinder 

Realisatie 1988 bestrijding luchtverontreiniging 

Realisatie 1988 diverse artikelen 

Realisatie 1988 leningen woningwet 

Realisatie huurwoningen oude regelingen 

Tbv top moerdijk (via middelenkant) 

Intensivering voorlichtingsactiviteiten 

Verschuiving tbv de rgd 

Warmte-isolatie agv realisatie 1987 

Woningwetleningen agv realisatie 1987 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Uitfinanciering oude verplichtingen 

Najaarsproblematiek volkshuisvesting 

Bijstelling ivm lagere ontvangsten rgd 

Compensatie tbv extra voorlichtingsuitgaven 

Dgm problematiek 

Huurharmonisatie 1987 (individuele huursubsidie) 

Inkomens- en hypotheektoets eigen woningen 

Intrekkingen gunningen eigen woningen 

Lokatiesubsidies agv realisatie 1987 

Onderuitputting knelpuntenpot 1987 

Bijlage 6 



Realisatie 1988 nieuwbouw eigen woningen 

Verbetering financiele informatievoorziening (rgd) 

Verbeteringen agv realisatie 1987 

Compensatie voor extra onderhoud 

Verschuiving tbv de rgd 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Accountantsdienst 

Huisvesting belastingdienst ivm herstrukturering 

Individuele huursubsidie agv alg.pol.beschouwingen 

Opnieuw verplichten knelpuntenpot 1987 

Rijksgebouwendienst van volkshuisvesting 

Verhoging onderhoudsnorm per 1-7-88 ipv 1-7-89. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Niet invoeren intergem.risicofonds in 1989 

Ombuiging volkshuisvesting tbv Lelystad (div.art) 

Volkshuisvesting tbv rijksgebouwendienst 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Generalisatie arbeidsbureaus nieuwe stijl tlv szw 

Loonbijstelling 1988 

Loonbijstelling 1988 (incidenteel) 

Uitdeling prijsbijstelling 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Najaarsproblematiek volkshuisvesting 

Apparaatskosten rgd agv wijziging programma 

Bijstelling vermoedelijk beloop 

Lagere vaw 

Lagere vaw 1988 (2 mld ipv 3 mld ) 

Bijlage 6 



Milieuheffingen wabm ivm vertraging invoering 

Nog niet gerealiseerde taakstelling 1988 

Rcc gelden via uitgavenzijde verrekend 

Rente agv vaw 1986 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Compensatie (meer restituties ) 

Extra aflossingen (compensatie voor volkshuisv.) 

Terugontvangst rcc gelden 

Terugstorting te hoge voorlopige bijdragen 

Tbv kasverschuiving rgd 

Compartimentale milieuheffingen; vertraging wabm 

Hogere ontvangsten kadaster 1988 

Hogere rente 1987 (rente en aflossingen) 

Meerontvangsten vaw tov najaarsnota 

Niet verrekende derden-uitgaven 1987 

Rarningswijziging rente leningen woningwet 

Realisatie 1988 renteontvangsten 

Realisatie 1988 restituties woningbouw 

Rente agv vaw 1987 

Top gelden tbv hogere uitgaven art 56 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Gevolgen vaw 1987 (invulling taakstelling vjn 1988) 

Kadastraal recht (2e fase kostendekkendheid) 

Verhoging ontvangsten ivm taakstelling vjn 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Kostenverhaal bodemsanering 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1 S88 

Stand voorlopige rekening 1988 

XII VERKEER EN WATERSTAAT 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Aanpassing wuw ivm groei motorvoertuigenpark 

Bijlage 6 



Garantieregeling eurogeul 

Hogere functioneel leeftijdsontslag (flo)-uitkeringen 1988 

Nagekomen kosten provinciewording Flevoland 

Overdracht wegen aan Dronten 

Overschrijdingen personeel 

Tekort bi j  aanleg scheepvaartwegen en havens 

Teledetectiesatelliet ers-l  

Verkoop strippenkaart/abonnementen, bijdrage aan de ns 

Verplichtingen uit '87 aan waterschappen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Flankerend beleid 

Minder declaraties sted.verkeersvoorzieningen 

Verkoop strippenkaart/abonnementen, bijdrage aan streek- en stadsvervoer 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Betaling verlteersveiligheidpremies aan gemeenten 

Extra investeringen ptt 

Opheffing taaltstelling op het ipz-artikel 

Overdracht houtribdijk 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Bijdragen scheepvaartwegen en havens 

Deltawerken 

Herschikking prioriteiten vjn 1988 op div.artikelen 

Invulling vjn 1988 taakstelling op ipz 

Uitstel beheer en onderhoud rijp 

Uitstel betaling wet uitkering wegen 

Uitstel onderhoud scheepvaartwegen en havens 

Uitstel waterbouwkundige werken in ijsselmeer 

Versobering bestuursovereenkomst Almere 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Achterblijven betalingen belgie schelde-rijn verbindinding 1988 

Meeruitgaven kanaal almelo/coevorden 

Minder materialen aangekocht voor doorlevering 

Nota van wijziging (loodsgelden) 

Terugontvangen voorschotten spreiding ptt 

Vertraagde privatisering loodsen (personeel) 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Bijlage 6 



Loonbijstelling 21.6 

Overboeking naar ez voor steun zeescheepvaart 

Prijsbijstelling '88 

Van szw t.b.v. rotterdamse haven 

Vut 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Aanpassing kasritme WVO 

Afdracht aan abp 

Invest.premiereg.zeescheepvaart 

Kasritmeaanpassing oosterscheldeproject 

Regionale maritieme aangelegenheden 

Temporisering bestuursovereenkomsten rijp in '87 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t. o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diverse ontvscheepvaartwegen en havens 

Loodsgelden 

Niet realiseren kostendoorber.waterieidingbedr. 

Uitk.ptt wegens rente verstr.kapitaal 

Uitkering van ptt 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bijdrage vrom 1976 eerste fase rijnzoutverdrag 

Bouwkundige werken rijp 

Dividend klm 

Dividend schiphol 

Meer keuringen rijksdienst voor het wegverkeer 

Meevallend resultaat ptt 

Kosten spreiding ptt 

Ptt 3,596 van de bedrijfsbaten 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Aanleg fietspaden reeds in gem.fonds verwerkt 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Bijlage 6 



Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Achterblijv.betbelgie schelde-rijn verbind.'88 

Isp bijdrage l.o.kanaal almelo/coevorden 

Minder materialen in voorraad verkocht 

Nota van wijziging (loodsgelden) 

Terugontvangen voorschotten spreiding ptt 

Vertraagde privatisering loodsen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Betal.door belgie schelde-rijn verbind.mbt '87 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljaenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 4 988 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Automatisering 

Bedrijfs gerichte technologie stimulering 

Bevordering energiebesparing en -diversificatie 

Commissariaat buitenlandse investeringen in Nederland 

Europees fonds regionale ontwikkeling 

Overloop 1987 (kasinspanningsverplichting) 

Overschrijding instir 

Sociale lasten 

Speur- en ontwikkelingswerk 

Stadsverwarming 

Stimulering export activiteiten 

Tegemoetkoming ziektekosten en eenmalige uitkering zelfstandigen 

Versnelling verrekening buza 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Bevordering vliegtuigindustrie en ruimtevaart 

Brt-compensatie (structuurversterkende projecten) 

Investerings premie regeling (ipr) 

Regioprogramma's 

Programma's ter bevordeing van de werkgelegenheid 

Voorwaardenscheppend beleid 

Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering 

Stimulering exportactiviteiten 

Garanties kredietverstrekkende instellingen 

Tegemoetkoming ziektekosten en eenmalige uitkering zelfstandigen 

Bijlage 6 



Nederlands instituut voor de ruimtevaart -5.6 

Overloop 1987 (kasinspanningsverplichting) -1 50.6 

Temporisering bijdrage financiën -5.1 

Vertraging privatisering ijkwezen -5.8 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -36.1 

-420.9 

Beleidsmatige uitgaven verhoging 

Betalingen commissariaat buitenlandse investeringen in Nedeland 

Generieke steunregeling 

Herschikking personeel 

Restant betaling volvo 

Versnelde storting mip 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Aandeel 83 mln voorjaarsnota 1988 

Herschikking personeel 

Bevordering energiebesparing tbv storting mip 

Economische structuurversterking tbv restant betaling volvo 

Loon- en prijsbijstelling tbv automatisering 

Ruimtevaart tbv generieke steun 

Speur- en ontwikkelings werk tbv storting mip 

Technologie stimulering tbv storting mip 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Centrale organisatie voorraadvorming aardolieprodukten 

Desaldering COVA 

Uitstel privatisering ijkwezen 

Europees fonds regionale ontwikkeling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Diverse overboekingen isp 

Diverse overboekingen pnl 

Loonbijstelling 1988 incl. waggs 

Naar financiën tgv artikel bijzondere financiering 

Naar o&w voor cursorisch ondernemers onderwijs 

Prijsbijstelling 1987 en 1988 

Van szw voor euz 

Van v en w tbv generieke steunverlening 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Kasverschuiving regionaal beleid 

Te compenseren kasverschuiving 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

Bijlage 6 



NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota '1988 

Tegenvallers 

Bijstelling aardgasbatenraming 

Verleende steun aan bedrijven 

Verleende steun aan bedrijven aandelen 

Meevallers 

Dividend dsm 

Realisatie aardgasbaten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Centrale organisatie voorraadvorming aardolieprodukten 

Desaldering cova 

Europees fonds 

Ontvangsten ijkwezen ivm uitstel privatisering 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

XIW LANDBOUW EN WISSEWIJ 

UITGAVEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Landbouwonderwijs 

Materieel 

Pc-prive-project 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Energiebesparingsgelden 

Mestactieprogramma 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Bijlage 6 



Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Aankoop gronden (beheer landbouwgronden) 

Herziening dierziektenraming 

Landinrichting 

Overschrijding personeel 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga venverlaging 

Beperking materiële budgetten landbouwonderwijs 

Landinrichting t.b.v. aankoop gronden 

Dierziektebestrijding 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Bijdragen derden aan landinrichtingsdienst 

Hogere uitgaven rvv 

Mestactieprogramma 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Comptabel bestel 

Loonbijstelling 

Loonbijstelling 1988 (inclusief trendvolgers) 

Prijsbijstelling 1988 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Kasbeleid 

Kasbeleid landinrichtingsprojecten 

Kasvertraging terugploegprogramma 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Afdracht landbouw egalisatiefonds 

Vertraging inning ruilverkavelingsafl. en rente 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Ontvangsten landbouw egalisatiefonds 

Bijlage 6 



Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees 

Terugontvangen subsidievoorschotten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Herziening raming dierzielden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Herziening raming landbouw egalisatiefonds 

Ontvangsten landbouwonderwijs 

Renteontvangsten lef 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Bijdragen van derden aan landinrichtingsdienst 

Ontvangsten mestheffing 

Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Kasvertraging inning afloss.en rente ruilv. 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

XV SOCIALE ZAKEN E N  WERKGELEGENHEID 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Bijstand beeindiging jeugdhulpverlening 

Bijstand nabetalingen 1987 

Bijstand stijging gemiddelde rww-uitkering 

Bijstand uitstel uitwonendennorm 

Bijstand uitstel verhaalsbepaling 

Bijstand uitstel verzwaring bewijslast rww 

Bijstand,besparingsverl.misbr.oneigenlijk gebruik 

Invulling kasbeleid 

Nacalculatie premiebijdragen 1984 

Personeel dg arbvo meer-uitgaven 

RWW werkloosheidsontwikkeling 

Bijlage 6 



Scholingsvoorziening, meer dan geraamde uitgaven 

WSW verhoging daglonen 

WWV gelijkberechtiging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Arbvo-programmas kasontwikkeling 

Bijstand volume ontwikkeling 

Bijstand nominale ontwikkeling 

Extra maatregelen langdurig werklozen 

Gwj/jwg meevallende volume- en prijsontwikkeling 

Gwj/jwg meevaller door aanloop-effecten 

Herorienteringsgesprekken, kasontwikkeling 

loaw, werkloosheidsontwikkeling 

loaw minder instroom dan geraamd 

loaw nominale ontwikkeling 

loaz, meevallende volume ontwikkeling 

Jwg, kasontwikkeling 

Leerlingwezen 

Kasontwikkeling arbeidsvoorzieningen 

Remigratie kasontwikkeling 

Remigratie. minder instroom in regeling 

Toeslagenwet, kasontwikkeling 

Vertraging in aanstelling sociale rechercheurs 

WSW lagere voorschotten dan geraamd 

WSW kasontwikkeling 

WWV kasontwikkeling 

WWV volumebijstelling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Additionele scholingsopdracht 

Beeindiging eenmalige uitkering 

Bijstand, geen verlaging minimum loon 23 jr 

Loonsuppletieregeling (pall) 

Personeel arbvo,t.b.v.maatregelen langdurig werklozen 

Remigratie,van ioaw en bijstand 

Rijksbijdrage akw 

Tripartisering arbvo, van arbvo-programma's 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitga ven verlaging 

Arbvo programma's tbv voorbereiding tripartisering 

Arbvo-programmas tbv add.cavv toepassingen 

Bijstand t.b.v.remigratie 

Extra maatregelen langdurig werklozen 

loaw t.b.v.remigratie 

Toeslagenwet strafkorting ivm onvolledige gegevens 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 



Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Desaldering ,middelen awf 

Remigratie geringere instroom -5.0 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 2.2 

2.6 

Overboekingen 

Arbvo-progr.overboelting vrom gebouwen cvvlans -1 3.4 

Comptabel bestel 6.4 

Eenmalige uitkering aan zelfstandigen naar ez -6.5 

Loonbijstelling -72.2 

Naar v&w tbv infrastructuur maasvlakte 

Prijsbijstelling 

Waggs ruimte 88 WSW 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Bijdrage bijzondere controle 

Eenmalige uitkering zelfstandigen naar ez 

Extra maatregelen langdurig werklozen 

Kasbeleid 

Automatisering arbvo -6.0 

Regionaal en centraal toegepaste arbvo programma's 

Uitkeringen aan echte minima 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) -.9 

-5.6 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Europees sociaal fonds 

Tewerkgestelden 

Restituties 

Samenloop uitkeringen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Ontvangsten awf in het kader van remigr.nota 
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Tegenvallende ontvangsten terzake van (r)emigratie 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

XVI WELZIJN, VOLI<SGEZONDHEID EN CULTUUR 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Onderuitputting opvang asielzoekers 

Onderuitputting verzetsdeelnemers en vervolgden 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Afkoop en overdracht Molukse kerken 

Afwikkeling gezinsverzorging 4 grote steden 

Betaling aan rib 

Dekking herstellingsoorden 

Diverse amendementen 

Drugshulpverlening minderheden 

Rijksdienst monumentenzorg 

Gelijkberechtiging wet uitkering vervolgingsslachtoffers 

Herstellingsoorden 

Intensivering bejaardenoorden 

Jeugdhulpverlening 

Materieel rijksinstituut volksgezondheid en milieuhygiene 

Regionale omroep 

Rijkskeuringsdienst van waren 

Verslaafdenzorg 

Voortzetting onderwijsvoorrangsbeleid 

Zakgeld bejaarden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Afwikkeling gezinsverzorging 4 grote steden 

Compensatie betaling aan rib 

Compensatie voor bejaardenoorden 

Dekking amendementen 

Invulling vjn taakstelling 

Onderuitputting personeel 

Te leveren compensatie herstellingsoorden 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 
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1988 

Saldo niet-technische mutaties: -5.2 

Desalderingen 

Afrekening 1986 en 1987 omroep 34.8 

Afwikkeling gezinsverzorging 4 grote steden 9 .O 

Bmr vaccin 8 .O 

Toevoeging algemene omroepreserve 40.0 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 13.8 

105.6 

Overboekingen 

Comptabel bestel 11.8 

Comptabel bestel terug naar staartpost -1 1 .o 
Differentiatie beloning 14.8 

Incidenteel l988 

Loonbijstelling 1988 

Prijsbijstelling 

Schippersinternaten 

Vut gezinsverzorging 

Wachtgelden 

Waggs 

Waggs aanvulling 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene 

Rijksdienst voor monumentenzorg 

Flankerend beleid 

Kasbeleid 

Terugploegprojecten 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Terugontvangen subs.en bijdragen volksgezondheid 

Beleidsmatige ontvangstenverhoging 

Ontvangsten rivm door kennisexploitatie 

Ontvangsten rijksmusea 

Terugontvangen subsidievoorschotten welzijn 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 
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Garanties nio wegens overgenomen risico's 

Plattelandsontw.programma 

Regioprogramma 

Schuldsanering techn.bijstand '84-'88 Ned.Ant. 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota l988 

Stand voorlopige rekening 1988 

AANVULLENDE POSTEN 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Algemene salarismaatregel defensie 

Geneeskundige verzorging politie 

Hogere prijsontwikkelingen 

Interim ambtenaren 

Loonbijstelling (raming premie-ontwikkeling) 

Minder inverdien incidenteel o&w 

Werkgeverspremie invaliditeits gepensioneerden 

Meevallers 

Loonbijstelling 

Ramingsbijstelling WWV-compensatie 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Invoering mobiliteitsfonds 

Lagere opbrengsten oude ombuigingsmaatregelen 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Nominale bijstelling gftpf 

Opbrengst algemene kinderbijslagwet-operatie 

Vertraagde instelling mobiliteitsfonds 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diverse overboekingen loonbijstelling 

Invulling taakstelling op hst o&w 

Loonbijstelling aspirantensalarissen politie 

Loonbijstelling februari-nota 

Nominale bijstelling gf lpf  

Prijsbijstelling 

Terugboeking comptabel bestel 

Uitdeling 1988 comptabel bestel 

Verdeling loonbijstelling over hoofdstukken 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 



Kasverschuivingen 

Kasverschuiving comptabel bestel 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 7 988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Prijsontwikkeling 

Beleidsmatige ontvangstenverlaging 

Ster-inkomsten reeds verrekend in 1987 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Kasverschuivingen 

Vertraging verkoop dsm 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 7988 

Stand voorlopige rekening 1988 

GEMEENTEFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Meevallers 

Besluit proefgemeenten 

Vervallen bijstandscompensatie 1987 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Bijdrage departementen Lelystad 

Kasmutatie 1988 

Wijziging bekostiging kadaster 

Bijlage 6 



- - 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Besluit proefgemeenten 

Overboekingen 

Nominale bijstelling 

Salarismaatregelen 1987 46.8 

Wachtgelden herindeling (biza) 8.5 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 5.7 

12.4 

Kasverschuivingen 

Onbesteed gebleven middelen (argi) -8.5 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Bijdragen departementen besluit proefgemeenten 

Netto ontvangsten sociale zorg t/m 1986 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Besluit proefgemeenten 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 9 988 

PROVINCIEFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 7988 

Stand voorlopige reltening 1988 
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1988 

FONDS INVESTERINGSREI<ENING 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegen vallers 

Bijstelling wirraming 

Meevallers 

Bruto effect afschaffen wir 

Beleidsmatige uitga ven verhoging 

Bijstelling ivm afschaffing wir 

Correctie op temporisering. 

Overschrijding 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Bijstelling raming 

Saldo niet-technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o. v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

RIJKSWEGENFONDS 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 1988 

Meevallers 

Te compenseren overschrijding 

Beleidsmatige uitgavenverhoging 

Meeruitgaven wegenaanleg en wegenonderhoud 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Meer uitgaven 

Saldo technische mutaties: 

Saldo rnutaties t.o.v. miljoenennota 7988 

Stand voorlopige rekening 1988 

Bijlage 6 



NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Bijdragen derden kosten uit te voeren werken 

Meevallers 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Beleidsmatige uitgavenverlaging 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo niet-technische mutaties: 

Desalderingen 

Overige inkomsten 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

BELASTIMGAFDRACHTEN AAN DE EG 

UITGAVEN 

Stand miljoenennota 1988 

Tegenvallers 

Afrekening landbouwforfait 1986 

Bijstelling btw-afdracht 

Bijstelling raming invoerrechten 

Drieluik 

Hogere afdracht invoerrechten 

Hogere btw-afdrachten 

Meevallers 

Voorfin.drieluik naar derdenrekening 

Saldo niet-technische mutaties: 

Overboekingen 

Overboeking 4e eigen middel naar buza 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 
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1988 

CONSOLIDATIE 

UITGA VEN 

Stand miljoenennota 198% 

Desalderingen 

Correctie ivm bijdrage div dep aan vrom 

Correctie ivm bijdrage justitie aan biza 

Correctie ivm bijdrage van WVC aan het gemeentefonds 

Correctie voor 2e fase kostendekkendheid kadaster 

Diversen (sommering bedragen < 5 mln) 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 

Stand miljoenennota 1988 

Desalderingen 

Correctie ivm bruto boeken bijdrage-constructries 

Correctie WVC aan gemeentefonds 

Saldo technische mutaties: 

Saldo mutaties t.o.v. miljoenennota 1988 

Stand voorlopige rekening 1988 
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Van de voortgang van de heroverwegingsprocedure wordt verslag 
gedaan in het Samenvattend Eindrapport Heroverweging Begrotings- 
voorbereiding 1990. Dit rapport bevat een overzicht van de resulaten van 
de onderzoeken die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd alsmede van de 
rol die deze resultaten hebben gespeeld in het feitelijke budgettaire 
beleid, zoals dat onder andere in deze Miljoenennota tot uiting komt. Het 
rapport zal de Kamers kort na Prinsjesdag worden aangeboden. 

De Regering heeft besloten in het kader van de begrotingsvoorbe- 
reiding 1991 heroverwegingsonderzoeken te wijden aan de volgende 
onderwerpen: 

l .  Doelmatigheid exploitatie-uitgaven Defensie 
2. Regeling Tegemoetkoming Studiekosten 
3. Voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten, 

Naast deze heroverwegingsonderzoeken, die specifiek zijn gericht op 
de verkenning van besparingsmogelijkheden, zullen het komend jaar in 
interdepartementaal verband ook enkele beleidsevaluerende studies 
worden uitgevoerd die niet specifiek op besparingsmogelijkheden 
betrekking hebben. Dit betreft het onderzoek ((Integrale aanpak 
aanpassing onderwijsbekostigingssystematiek~~ en het onderzoek 
((Boeten en transacties)). De taakomschrijvingen van de heroverwegings- 
werkgroepen en van de werkgroepen die zijn belast met de genoemde 
interdepartementale onderzoeken, worden hieronder vermeld. 

Het doel van dit heroverwegingsonderzoelc is het ontwikkelen van' 
voorstellen ter verbetering van de doelmatigheid op het terrein van de 
personele en materiële exploitatie bij het Ministerie van Defensie. De 
volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde. 

1 . Verplaatsingenbeleid militairen 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of door het verlagen van de 
verplaatsings-frequentie besparingen kunnen worden bereikt. 

2. Vergeltj'king tussen aanspraken post-actieve militairen en burgeramb- 
tenaren 

Onderzocht dient te worden of op het stuk van invaliditeit met dienst- 
verband besparingen bereikt kunnen worden door gelijktrekking van de 
aanspraken van militairen met de aanspraken van burgerambtenaren. 
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3 .  Samenwerking en/of integratie tussen krijgsmachtdelen: opleidingen 

Op het terrein van de opleidingen dient onderzocht te worden of door 
samenwerking en/of integratie van de opleidingen bij de krijgsmacht- 
delen besparingen kunnen worden bereikt. Bij het onderzoek zullen na 
inventarisatie ca. tien opleidingen worden geselecteerd voor nadere 
uitwerking. 

4. Samen werking en/o f integratie tussen krijgsmachtdelen: aanschaf- 
fingen 

Onderzocht dient te worden of door samenwerking en/of integratie 
tussen de krijgsmachtdelen op het terrein van aanschaffingen bespa- 
ringen kunnen worden bereikt. Na inventarisatie zullen vijf onderwerpen 
voor nadere uitwerking worden geselecteerd. 

5 .  Aanschaffing en beheer van personenauto's 

Defensie heeft een aantal personenauto's in eigendom en daarmee 
ook de beheerslast die dat met zich meebrengt. Onderzocht dient te 
worden of andere vormen van aanschaffing, gebruik en beheer van 
personenauto's tot besparingen kunnen leiden. 

Deelnemende departementen: 
Defensie (voorz.), Financiën, EZ, AZ en BiZa. 

Regeling Tegemoetkomin 

Op grond van de regeling tegemoetkoming studiekosten (TS) komen 
ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar die volledig dagonderwijs 
volgen op een school die ressorteert onder de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs, en door de overheid wordt gekostigd of is aangewezen, op 
bepaalde voorwaarden voor een inkomensafhankelijke toelage in 
aanmerking. Ook leerlingen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben 
bereikt en hoger onderwijs volgen komen voor deze regeling in 
aanmerking. 

De toelage kan bestaan uit een tegemoetkoming in de directe studie- 
kosten (boeken, leermiddelen), reiskosten van thuiswonende leerlingen, 
meerkosten van uitwonende leerlingen (kamerverhuur, internaatsverblijf) 
en het wettelijke lesgeld, danwel collegegeld. 

Het onderzoek moet zich richten op het integreren van deze regeling in 
de inkomensonafhankelijke kinderbijslag (AKW) dan wel op het conci- 
piëren van een zeer eenvoudige inkomensafhankelijke regeling zowel qua 
inhoud als qua uitvoerbaarheid. 

De werkgroep dient als gegeven te nemen dat het ouderinkomen in 
samenhang met de bestaande fiscale- en sociale zekerheidsregelingen in 
beginsel voldoende moet worden geacht om kinderen onderwijs te 
kunnen laten volgen. In dit verband is met name de ontwikkeling van de 
kinderbijslaguitgaven van belang. De werkgroep dient ten opzichte van 
het huidige TS-budget besparingsvarianten te ontwikkelen. Een eventuele 
integratie met de kinderbijslag mag structureel niet tot meeruitgaven 
leiden. 

Deelnemende departementen: 
O en W (voorz.), Financiën, AZ, SZW en EZ. 

De wijze waarop het landinrichtingsinstrumentarium zich heeft 
ontwikkeld mede in relatie tot de recente heroriëntatie van het landbouw- 
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l Budgettering (taakstellende) is het aan een 
vast budget (maximum omvang van de 
uitgaven) binden van uitgavencategorieën. 
Een effectieve budgettering vereist 
zodanige voorwaarden ten aanzien van de 
uitgavencategorie dat overschrijding van het 
budget kan worden voorkomen (Miljoe- 
nennota 1989). 

beleid maakt het gewenst een evaluatiestudie uit te voeren naar de 
voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten in 
samenhang met de doelmatigheid en effectiviteit van de ingezette 
overheidsmiddelen. De voorbereidings- en uitvoeringsduur van projecten 
is inmiddels opgelopen tot gemiddeld ca. 27 jaren. De ontwikkelingen in 
de landbouw over zo'n periode zijn moeilijk in te schatten. Bovendien is 
mede ten gevolge van deze langdurige projectcyclus sprake van begro- 
tingstechnische inflexibiliteit. Rekening houdend met de toekomst- 
schetsen in de Landbouwstructuurnota en het Nationaal Natuurbe- 
leidsplan dient te worden onderzocht of het instrumentarium niet op 
andere wijze kan worden ingezet opdat aan deze problemen tegemoet 
wordt gekomen. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan 
ondermeer de volgende opties: meer eenvoudige, snel uit te voeren 
projecten of meer op één specifiek probleem in landbouw of natuur 
toegesneden projekten. 

Deelnemende departementen: 
L en V (voorz.), Financiën, AZ, BiZa, VROM, EZ en V en W.  

De werkgroep zal een inventarisatie opmaken van mogelijke aanpas- 
singen in de regelgeving inzake de onderwijsbekostiging teneinde de 
beheersbaarheid resp. de voorspelbaarheid van de onderwijsuitgaven 
maximaal te verbeteren. Deze inventarisatie is technisch van aard. 
Daarbij zullen maatregelen op het terrein van budgettering/normeringl, 
informatievoorziening en ramingstechniek worden uitgewerkt en zullen 
tevens de budgettaire, onderwijskundige en maatschappelijke effecten 
hiervan worden beschreven. 

De werkgroep voert haar opdracht uit op basis van het kabinetsbesluit 
om in samenhang met de uitwerking van de aanpak met betrekking tot 
deregulering en besturing op afstand, zoals geschetst in de notitie ((De 
school ap weg naar 2 0 0 0 ~ ,  aandacht te schenken aan de beheers- 
baarheid van de onderwijsbekostigingssystemen. 

Om te beginnen zal de werkgroep haar aandacht vooral richten op het 
basis- en het voortgezet onderwijs, met inbegrip van het speciaal 
onderwijs en met uitsluiting van het m.b.0.. In tweede instantie zullen 
eveneens het m.b.0. en het h.b.0. in beschouwing worden genomen. 

De werkgroep zal het beheersbaarheidsvraagstuk als volgt aanpakken. 
Onderzocht zal worden of op basis van de grondwettelijke regels ten 
aanzien van het onderwijs en de overwegingen die daaraan mede ten 
grondslag liggen het open-eindekarakter van de bekostigingsregelingen 
noodzakelijk is, respectievelijk in hoeverre het mogelijk is het 
open-eindekarakter te doen beëindigen op macroniveau, d.i. de begroting 
van Onderwijs en Wetenschappen, danwel op microniveau, d.i. dat van 
de onderwijsinstellingen. Hierbij zal de notitie ((Toetsingscriteria 
open-einderegelingen)) in de beschouwingen worden betrokken. 

Tevens zal bezien worden of het mogelijk is een zodanige koppeling tot  
stand te brengen tussen de aan de onderwijsinstellingen opgedragen 
taken en de daarvoor ter beschikking te stellen middelen dat enerzijds 
wordt gewaarborgd dat de instellingen hun taken naar behoren kunnen 
uitvoeren en anderzijds de kans op begrotingsoverschrijdingen wordt 
geminimaliseerd. In dit verband zal de notitie ((De school op weg naar 
2000)) als belangrijk vertrekpunt worden gebruikt voor de analyses op 
het punt van verbetering van input-outputrelaties en de voorspel- 
baarheid. 

Voorzover het open-eindekarakter van de regelingen onvermijdelijk zal 
blijken, zal voorts worden bezien of de criteria die daarvoor bepalend zijn 
zodanig kunnen worden aangepast dat de voorspelbaarheid van het 
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budgettaire beslag wordt vergroot. In het verlengde hiervan zullen de 
determinanten van het budgettaire beslag worden geïdentificeerd en 
worden nagegaan op welke onderdelen verbetering van de ramingsme- 
thodieken mogelijk is. Als determinanten zijn vooralsnog onderscheiden: 
het leerlingenaantal, de belangstelling van leerlingen, de personeels- 
opbouw, de schaalgrootte van de onderwijsinstellingen en de materiële 
voorzieningen. 

De werkgroep zal haar taak uitvoeren binnen het kader van de huidige 
grondwettelijke voorschriften ter zake van het onderwijs. Het nog te 
verschijnen eindrapport van de Commissie-Hirsch-Ballin zal, zodra dit 
beschikbaar is, in de beschouwingen worden betrokken. 

Bovendien zal de werkgroep bij haar werkzaamheden betrekken de 
notitie Hoofdlijnen van de voorstellen met betrekking tot het formatie- 
budgetsysteem, het eindrapport van de werkgroep Analyse Salarisuit- 
gaven O&W, het rapport van de werkgroep Onderwijsontvangenden 
Problematiek en het heroverwegingsrapport inzake aanstellingsbeleid en 
rechtspositionele regelingen voor onderwijzend personeel. 

De werkgroep gaat er van uit dat uitgewerkte aanpassingen de 
mogelijkheden tot deelname aan het onderwijs in principe onverlet 
laten.De werkgroep zal afzonderlijk aandacht schenken aan het invoe- 
ringstraject van haar voorstellen.De werkgroep zal voor eind 1989 een 
rapport over haar bevindingen uitbrengen. Uiterlijk in oktober 1989 
zullen conclusies worden getrokken over mogelijke aanpassingen in de 
bekostigingssystemen ten behoeve van het basis- en het voortgezet 
onderwijs. 

Deelnemende departementen: 
OenW (voorz.), Financiën en AZ. 

Ramingen boeten en transacties 

De afgelopen jaren heeft een aanzienlijke verhoging van de inkomsten- 
ramingen van de strafrechtelijke boeten en transacties plaatsgevonden. 
Over het realiteitsgehalte van de huidige ramingen, zoals die in de 
meerjarencijfers zijn verwerkt, bestaat onvoldoende inzicht. Het 
onderzoek dient zich te richten op de vergroting van het inzicht in de 
ramingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de 
werkgroep voorstellen doen tot aanpassing van de ramingen. De 
werkgroep kan tevens voorstellen doen tot aanpassing van de 
incasso-procedure of -organisatie. 

De werkgroep rapporteert voor 1 maart 1990 aan de Ministerraad. 

Deelnemende departementen: 
Justitie (voorz.), Financiën, AZ, en BiZa. 

Voor wat betreft het privatiseringsbeleid zal de Regering overeen- 
komstig het regeerakkoord in het najaar van 1989 het jaarlijkse evalua- 
tieverslag uitbrengen. 

Daarin zal onder meer verslag worden gedaan van de sinds het vorige 
evaluatieverslag afgeronde privatiseringsprojecten alsmede van de 
voortgang van de lopende projecten. 
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In deze bijlage wordt een aantal aspecten van de financiën van de lagere 
overheden belicht. 
Paragraaf 8.2 gaat in op de inkomstenbronnen van de lagere overheden 
en op de voorkeursvolgorde die het Rijk daarbij voorstaat: eigen 
inkomsten, algemene uitkering en vervolgens specifieke uitkeringen. 
Enkele actuele ontwikkelingen ten aanzien van deze inkomstenbronnen 
worden besproken in de paragrafen 8.3, 8.4 en 8.5. 

De uitgaven van de lagere overheden zijn onderverdeeld in lopende 
uitgaven (ten laste van de gewone dienst) en kapitaaluitgaven (ten laste 
van de kapitaaldienst). In paragraaf 8.6 wordt de ontwikkeling van deze 
laatste categorie uitgaven behandeld in samenhang met de financiering 
daarvan. Tevens wordt aandacht besteed aan de liquiditeitspositie van de 
lagere overheden. Paragraaf 8.7 tenslotte gaat nader in op het verloop 
van het financieringstekort van de lagere overheden. 

Met betrekking tot de taken en activiteiten van gemeenten en provincies 
kunnen de volgende bekostigingswijzen worden onderscheiden: 
1. eigen inkomsten (tarieven, gebruikersbijdragen en belastingen); 
2. algemene uitkering; 
3. specifieke uitkeringen. 

Met de genoemde bekostigingswijzen zijn de volgende bedragen 
gemoeid: 

Tabel 8.2.1 !nl<omstenbronnen van gemeenten en provincies (begrotingscijfers; bedragen in miljoenen guldens) 

gemeen- pro- totaal % 
ten vincies 

1 - Eigen belastinggebied' 2 873 4,8 2 914 4,9 3 001 5,2 3 128 5,7 3 020 217 3 237 6,l  
- Heffingen en rechten2 1 511 2,5 1 607 2,7 1 679 2,9 1 785 3,2 1 719 209 1 928 3,6 

2 Algemene uitkering 13 047 21,6 12 937 22,O 13  097 22,4 13  158 23,8 13  164 1 078 14 242 26'7 
3 Specifieke uitkeringen 42 886 71,l 41 433 70,4 40  587 69,5 37 152 67,3 30 392 3 496 33 888 63,6 

_ _ _ _ _ - ~ - ~ ~ ~ -  
Totaal 60317 100 58891 100 58364 100 55223 100 48295 5000  5 3 2 9 5 1 0 0  

Aantal specifielte 
uitkeringen 

l Het betreft voor gemeenten: Wat de gemeenten betreft rioolrechten, 
onroerend-goedbelastingen, reinigingsrechten, verontreinigingsheffing, 
hondenbelasting, woonforensenbelasting, leges, precariorechten, marktgelden, 
toeristenbelasting, baat- en aanlegbelasting begraafrechten en parkeergelden. Wat de 
en bou\vgrondbelasting. Het betreft voor provincies betreft: leges, 
provincies: de provinciale opcenten op de grondwaterheffing, verontreinigingsheffing 
motorrijtuigenbelasting. en opcenten omroepbijdragen 
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Doel van het financiële-verhoudingsbeleid is het - onder bepaalde 
randvoorwaarden - bevorderen dat bij de middelentoedeling aan 
gemeenten en provincies methoden van bekostiging worden gekozen die: 
a. langs zo kort mogelijke lijnen verband leggen tussen het nut van een 
activiteit en het daarvoor te brengen offer (profijtgedachte); 
b. de gemeenten en/of provincies zoveel mogelijk vrijheid laten bij het 
bepalen van de hoogte van de beschikbare middelen, alsmede bij het 
bepalen van de richting waarin en de wijze waarop deze zullen worden 
aangewend; 
c. zo weinig mogelijk apparaatskosten bij zowel het Rijk als de lagere 
overheden met zich brengen. 
Uitgaande van de verschillende karakteristieken van de inkomsten- 
bronnen van de lagere overheden bestaat er, vanuit het gezichtspunt van 
de allocatie van middelen, de volgende voorkeursvolgorde ten aanzien 
van de bekostigingswijze van taken en activiteiten van gemeenten en 
provincies: eigen inkomsten, algemene uitkering en specifieke uitke- 
ringen. 

Een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitting hebben van het Rijk en 
de provincies, zoekt naar één of meer aanvaardbare nieuwe provinciale 
belastingbronnen. Deze werkgroep is ingesteld ingevolge een afspraak 
uit het deelakkoord BiZa-IPO (Interprovinciaal Overleg). De provincies 
willen hun afhankelijkheid van de provinciale opcenten motorrijtuigenbe- 
lasting verminderen door middel van een andere belangrijke algemene 
belastingbron. Voorts willen zij ook de inwoners die geen motorrijtuig 
hebben in hun belastingheffing kunnen betrekken. Het rapport van de 
werkgroep zal een inventarisatie bevatten van de door de werkgroep 
besproken alternatieven alsmede een uiteenzetting van de overwegingen 
van het standpunt per belastingbron. 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met betrekking tot de limieten 
van de onroerend-goedbelastingen (OGB), de leges en de rechten 
aanvaard. Dit betekent dat de huidige koppeling van de maximale 
OGB-opbrengsten aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds per 
1 januari 1990 wordt losgelaten en wordt vervangen door een maximale 
verhouding tussen het tarief voor zakelijk gerechtigden en dat voor 
gebruikers van 1/25 : 1 ; de zogenaamde relatieve limiet. 
Deze verhouding is tot stand gekomen na amendering door de Tweede 
Kamer van het voorstel van de regering om te komen tot een relatieve 
limiet van 1,5 : 1. 
De zogenaamde absolute limiet, bestaande uit een maximale opbrengst 
van de onroerend-goedbelastingen voor zover die worden geheven voor 
woonruimten, van gemiddeld f 475 per woonruimte is door de Tweede 
Kamer bij amendement geschrapt. 
Daarnaast is, naar aanleiding van een amendement van de Tweede 
Kamer, in het wetsvoorstel opgenomen dat de gebruikersvrijstelling voor 
woningen wordt vervangen door een voor beide onroerend-goedbelas- 
tingen geldende gemeentelijke bevoegdheid om te bepalen dat geen 
OGB wordt geheven als de grondslag beneden een bepaald bedrag blijft. 
De grens waar beneden geen belasting verschuldigd is, mag niet hoger 
zijn dan f 21 000 dan wel 30  m2. 
Voorts is bepaald dat de belastingverordeningen betreffende de leges en 
rechten niet worden goedgekeurd indien de opbrengst van die leges en 
rechten uitgaat boven de gemeentelijke uitgaven ter zake. Dit betekent 
dat de mogelijkheid tot het maken van een matige (maximaal 25%) winst 
zal vervallen met ingang van 1 januari 1990. 
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Het kabinet heeft besloten de taken van de rijksbelastingdienst op het 
gebied van de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen met ingang van 
l januari 1992 volledig aan de gemeenten over te dragen. Het daartoe 
noodzaltelijlte voorstel tot  wijziging van de gemeentewet zal zo spoedig 
mogelijk bij de Tweede I<amer worden ingediend. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft tijdens een bestuurlijk overleg 
ingestemd met de overdracht van deze taken per genoemde datum of 
zoveel eerder als mogelijk is. Ten behoeve van de voorbereiding en 
begeleiding van de overdracht is een projectgroep met vertegenwoor- 
digers van gemeenten en van de departementen van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken ingesteld. Deze projectgroep is begonnen met het 
inventariseren van de gevolgen van de overdracht op organisatorisch, 
personeel en financieel gebied. 

Naar aanleiding van een advies van de voorlopige Raad voor vastgoed- 
informatie heeft het kabinet besloten te komen tot de voorbereiding van 
een ontwerp van de Wet  Waardebepaling onroerend-goed (Wet WOG). 
De Wet  WOG beoogt een uniforme en objectieve waardebepaling van 
onroerend goed voor alle belastingen waarbij die waarde een rol speelt 
zoals onder meer de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting 
alsmede uiteraard de gemeentelijke onroerend-goedbelastingen. 
De Wet WOG heeft daarbij tot doel de knelpunten weg te nemen op het 
gebied van de doelmatigheid, de duidelijkheid en de uitwisselbaarheid 
van waardegegevens bij de waardebepaling van onroerend goed door de 
overheid. 
De Ministerraad heeft tevens besloten de uitvoering van de waardebe- 
paling onroerend goed te  doen geschieden onder verantwoordelijkheid 
van een centrale instantie en in beginsel op te dragen aan de rijltsbelas- 
tingdienst. De keuze voor een centrale instantie is ingegeven door het 
zwaarwegende belang dat wordt gehecht aan de beginselen van rechts- 
gelijkheid en rechtszekerheid. Eén in de wet vast te leggen waardebegrip 
houdt in dat, uitgaande van het gelijkheidsbeginsel, onroerend goed 
overal in Nederland op basis van uniforme criteria wordt gewaardeerd. 
De burger moet er zeker van kunnen zijn dat alle overheden voor een 
onroerend goed op een bepaald moment uitgaan van een zelfde waarde- 
begrip en dit op gelijke wijze toepassen. Uniforme criteria zijn alleen 
gewaarborgd wanneer het formuleren daarvan en de toepassing ervan 
geschiedt onder de verantwoordelijkheid van één centrale instantie. 
De invoering van de Wet  WOG kan belangrijke consequenties hebben op 
organisatorisch, personeel, informatief en financieel gebied voor zowel 
de betrokken overheden als het bedrijfsleven. Over het Itabinets- 
standpunt heeft dan ook bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 
Staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en verte- 
genwoordigers van de gemeenten, waterschappen en provincies. 
Besloten is een gezamenlijke werkgroep samen te stellen. Deze 
werkgroep bestudeert de verschillende aspecten die mee kunnen spelen 
bij het tot stand komen van de Wet WOG. 
Daarbij zal met name ook worden bezien op welke wijze de verschillende 
overheden bestuurlijk en uitvoerend bij de waardebepaling onroerend 
goed kunnen worden betrokken. Onderzocht zal worden of een zodanige 
opzet is te vinden dat alle betrokken overheden zich daarin kunnen 
vinden. 

Het beleid met betrekking tot de algemene uitkeringen uit het Gemeente- 
fonds en het Provinciefonds is voor een belangrijk deel vastgelegd in de 
Bestuursakkoorden die het Rijk heeft gesloten met de VNG en met het 

Bijlage 8 



IPO. Met name gaat het daarbij om het volume-accres, de investerings- 
impuls, de ombuigingen en enkele andere uitvoeringsbepalingen van het 
Bestuursakkoord. Daarnaast is de evaluatie van de korting aanvangssala- 
rissen van belang. 

In beide Bestuursakkoorden is opgenomen dat het volume-accres voor 
deze kabinetsperiode gehandhaafd blijft op 1%. Voor het Gemeentefonds 
is hiermee in 1990 een bedrag van f 147,9 miljoen gemoeid en voor het 
Provinciefonds een bedrag van f 10,9 miljoen. 

Nominale compensatie 

Uitgaande van een nominale mutatie van + 2,O O/O bedraagt de compen- 
satie 1990 voor het Gemeentefonds f 270,l miljoen en voor het Provin- 
ciefonds f 21,7 miljoen. 

lnvesteringsimpuls 7 990 

Uit hoofde van de investeringsimpuls 1990 is aan het Gemeentefonds 
een bedrag van f 50 miljoen toegevoegd en aan het Provinciefonds een 
bedrag van f 5 miljoen. 

Aandeel in ombuigingen 

In de Bestuursakkoorden is opgenomen dat het Gemeentefonds en het 
Provinciefonds een evenredige bijdrage zullen leveren aan de in het 
regeerakkoord opgenomen ombuigingen. 
Daarnaast is overeengekomen dat het Gemeentefonds en het Provincie- 
fonds een evenredige bijdrage zullen leveren in eventueel verder nog 
noodzakelijke ombuigingsmaatregelen indien en voor zover deze uit 
hoofde van nadere macro-economische ontwikkelingen noodzakelijk 
blijken. 

In het kader van de begrotingsvoorbereiding 1990 is voor het Gemeente- 
fonds en het Provinciefonds besloten tot de volgende nadere ombui- 
gingen: 

Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 e.v. jaren 

Gemeentefonds 1,5 5,3 1 1 ,O 19.1 24,s 
Provinciefonds 0 2  0,7 1,4 2,4 3,1 

Voor het Gemeentefonds leidt dit in 1990 te zamen met de eerdere 
ombuigingen tot een toename in de ombuigingen ten opzichte van 1989 
met f 7 1,7 miljoen. 
Voor het Provinciefonds leidt dit in 1990 te zamen met de eerdere 
ombuigingen tot een toename in de ombuigingen ten opzichte van 1989 
met f 8, l  miljoen. 

Overige uitvoeringsbepalingen Bestuursakkoorden 

In de Rapportage n.a.v. enkele bepalingen uit de Bestuursakkoorden met 
de VNG en het IPO (Bijlage II bij de memorie van toelichting bij de 
begroting van het Gemeentefonds voor het jaar 1989, Kamerstuk 
20  800, hoofdstuk C, nr. 3; hierna te noemen: de Rapportage) zijn met 
betrekking tot de besparingsverliezen en de niet-gecompenseerde 
beleidsintensiveringen op de rijksbegroting enkele toezeggingen gedaan. 
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Deze houden in dat in het kader van de Voorjaarsnota's 1989 en 1990 
opnieuw een toetsing zal worden uitgevoerd of er sprake is van bespa- 
ringsverliezen bij het Rijk en of er uit het oogpunt van de niet-gecompen- 
seerde beleidsintensiveringen aanleiding is bedragen aan het Gemeente- 
fonds en Provinciefonds toe te voegen. 
In de opgestelde Vervolgrapportages nrs. 1 en 2 is hieraan uitvoering 
gegeven: 
- Vervolgrapportage nr. I 
a. Toetsing achteraf van de evenredigheid in de ombuigingen 
(besparingsverliezen). 
In de Rapportage zijn de besparingsverliezen tot en met de 
Voorjaarsnota 1988 geïnventariseerd. 
Uit de Miljoenennota 1989 (pag. 79) blijkt dat er na de Voorjaarsnota 
1988 over 1988 geen nadere besparingsverliezen op de rijksbegroting in 
enge zin zijn opgetreden. Uit par. 3.3.2 van de Voorlopige Rekening 
1988 blijkt dat er ten opzichte van de in de Miljoenennota 1989 gerap- 
porteerde stand geen besparingsverliezen op de rijksbegroting in enge 
zin zijn opgetreden. Op grond van het vorenstaande is er geen aanleiding 
om bedragen aan het Gemeentefonds en het Provinciefonds toe te 
voegen. 
b. Niet gecompenseerde beleidsintensiveringen op de rijksbegroting in 
enge zin. 
Een inventarisatie van de beleidsintensiveringen in de Voorjaarsnota 
1988 en de Miljoenennota 1989 leidt tot de volgende toevoegingen aan 
het Gemeentefonds en het Provinciefonds: 

Jaar 1988 l989 1990 1991 e.v. jaren 

Gemeentefonds 
Provinciefonds 

De bijstelling over 1988 zal om praktische redenen worden verwerkt in 
het verplichtingenbedrag over 1989. Dit leidt over 1989 tot de volgende 
toevoeging: 
Gemeentefonds: f 18,5 miljoen 
Provinciefonds: f 2,2 miljoen 

- Vervolgrapportage nr. 2 
a. Toetsing achteraf van de evenredigheid in de ombuigingen (bespa- 
ringsverliezen). 
Uit de Voorjaarsnota 1989 (pag. 14, 24 en 25) blijkt dat er een aantal 
besparingsverliezen op de rijksbegroting in enge zin is opgetreden. 
De toevoeging aan het Gemeentefonds en het Provinciefonds op grond 
hiervan bedraagt: 

Jaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Gemeentefonds 19,8 28,3 23,l 18,5 15,l 14,8 
Provinciefonds 2,4 3,5 2 3  2,3 1,9 1 3  

b. Niet gecompenseerde beleidsintensiveringen op de rijksbegroting in 
enge zin. 
De inventarisatie van de beleidsintensiveringen in de Voorlopige 
Rekening 1987, de Miljoenennota 1989 (nog niet eerder meegenomen 
onderdelen) en de Voorjaarsnota 1989 leidt tot de volgende toevoe- 
gingen aan het Gemeentefonds en Provinciefonds: 

Jaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Gemeentefonds 47,7 39,l 37,4 38,9 37,8 37,6 
Provinciefonds 5,5 4,9 4,6 4,8 4.7 4,7 
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Met deze toevoegingen is in 1989 uit hoofde van de hier bedoelde 
uitvoeringsbepalingen van het Bestuursakkoord in totaal f 163,6 miljoen 
aan het Gemeentefonds toegevoegd. Voor. 1990 was er reeds f 32,4 
miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd. Te zamen met de voren- 
staande bedragen dient het totaalbedrag te worden gesteld op f 141 ,7 
miljoen. Dit leidt ten opzichte van 1989 tot een decres van f 21,9 miljoen 
in 1990 (zie tabel 8.4.1 ). 

Aan het Provinciefonds is in 1989, inclusief de hiervoor genoemde 
toevoegingen, f 16,O miljoen uit hoofde van de hier bedoelde uitvoe- 
ringsbepalingen van het Bestuursakkoord toegevoegd. 
Voor 1990 was er reeds f 0,5 miljoen aan het Provinciefonds toege- 
voegd. Te zamen met de vorenstaande bedragen dient het totaalbedrag 
te worden gesteld op f 14,4 miljoen. Dit leidt ten opzichte van 1989 tot 
een decres van f 1,6 miljoen in 1990 (zie tabel 8.4.1 .). 

Evaluatie korting aanvangssalarissen 

Met ingang van 1985 zijn bedragen op het Gemeentefonds gekort in 
verband met een verlaging van de zogenaamde aanvangssalarissen. Dit 
betreft de begin-salarissen van nieuw in dienst tredend personeel zonder 
beroepservaring. In de memorie van toelichting bij de begroting van het 
Gemeentefonds voor het jaar 1985 is vastgelegd dat de korting tot en 
met 1989 als volgt zou verlopen: 

Jaar 1985 1986 1987 1988 1989 e.v. jaren 

Totaal 
cumulatief 2,8 8,4 14,O 19,6 25,2 

Destijds is afgesproken dat de hoogte van de aangebrachte kortingen 
zou worden geëvalueerd, waarbij zo nodig zou worden overgegaan tot 
een aanpassing van de kortingbedragen met ingang van 1987. Uit de 
verrichte evaluatie is gebleken dat de aangebrachte kortingen te hoog 
zijn vastgesteld. Er is daarom besloten de kortingen met ingang van 
1987 als volgt nader vast te stellen: 

- - 

Jaar .l 987 1988 1989 e.v. jaren 

Totaal 
cumulatief 

Aan het Gemeentefonds zijn daarom de volgende bedragen toegevoegd: 
1989 : f 48,3 miljoen (f 11,5 miljoen (1 987) + 
f 16,l miljoen (1 988) + f 20,7 miljoen (l 989)) 
1990 e.v. : f 20,7 miljoen. 
Het decres voor 1990 ten opzichte van 1989 bedraagt dus f 27,6 
miljoen. 

Overige wgzigingen 

De overige wijzigingen voor het Gemeentefonds worden voor het belang- 
rijkste gedeelte verklaard door overboekingen van de middelen in 
verband met de voorgenomen decentralisatie van de bijzondere bijstand 
en die in verband met de TBC-bestrijding. 
Tevens wordt een voorschot verleend als aanvulling op de nominale 
compensatie 1990. 
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Totaaloverzicht 

Vorenstaande accressen en decressen leiden over 1990 tot het volgende 
beeld: 

Tabel 8.4.1 Algemene en integratie-uitkeringen van het Gemeentefonds en het 
Provinciefonds 

Begrotingsbedrag 1989 
Investeringsimpuls 
Volume-accres 
Ombuigingen 
Overige uitvoeringsbepalingen 
Bestuursakkoord 
Evaluatie aanvangssalarissen 
Nominale compensatie 
Overige wijzigingen 

Begrotingsbedrag 1990 

Gemeentefonds Provinciefonds 

' Inclusief een bedrag van f 52,7 miljoen, zijnde het deel van de welzijnsgelden dat 
betrekking had op de RWM. Dit bedrag maakt deel uit van het plafond voor ontwikkelingssa- 
menwerking. 

In het kader van de sanering van specifieke uitkeringen is het aantal 
uitkeringen met name door samenbundeling en opheffing teruggebracht 
van 514 in 1983 tot 243 in 1989. Ook in het komend jaar zal een verdere 
vermindering van het aantal specifieke uitkeringen plaatsvinden. 
Deze verdere vermindering vloeit voort uit het regeerakkoord dat een 
taakstellende reductie van 25% van het aantal specifieke uitkeringen 
bevat. Het maximum aantal specifieke uitkeringen per 1-1 -1 990 is per 
departement vastgelegd. 

Per die datum zal het totale aantal specifieke uitkeringen maximaal 202 
bedragen. Uit tabel 8.2.1 blijkt dat ten opzichte van 1985 het aandeel 
van de totaalbedragen van de eigen inkomsten en algemene uitkeringen 
enerzijds met 7,5% is gestegen en dat het aandeel van de specifieke 
uitkeringen anderzijds met 7,5% is gedaald. Dit is een ontwikkeling in de 
beoogde richting. 
Wil de sanering ook in de toekomst in financiële zin tot uitdrukking 
blijven komen dan zal de inspanning met name gericht moeten blijven op 
het overboeken van specifieke uitkeringen van substantiële omvang naar 
Gemeentefonds en Provinciefonds. In dit verband is de overheveling per 
1992 van de specifieke uitkering ingevolge de Wet Uitkeringen Wegen 
ad f 865 miljoen naar Provinciefonds en Gemeentefonds van belang. Om 
de afwegingsmogelijkheden op lokaal en/of provinciaal niveau te 
vergroten zullen overboekingen naar Gemeentefonds en Provinciefonds 
zoveel mogelijk gepaard moeten gaan met vermindering van regelgeving. 

Ook na de realisatie van de 25% reductietaakstelling van het aantal 
specifieke uitkeringen zal er met de sanering van specifieke uitkeringen 
moeten worden voortgegaan. Gezien de forse reductie van het aantal 
specifieke uitkeringen tot 1990 ligt het meer in de rede om te Itomen tot 
een gerichte - kwalitatieve - aanpak. Enkele gemengde werkgroepen 
zullen de verdergaande saneringsmogelijkheden onderzoeken. 

De volgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van de specifieke 
uitkeringen, gesplitst naar ministerie. 
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Tabel 8.5.1. Totaalbedragen van specifieke uitkeringen (bedragen in miljoenen guldens) 

Ministerie 1985 1986 1987 1988 1989 
gem. prov. derden totaal aantal 

uit- 
keringen 

Justitie 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en Wetenschappen 
Financiën 
Defensie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer 
Verkeer en Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Totaal 43 262 41 651 40 756 37 252 30392 3496 164 34052' - 

Waarvan Sociale Zekerheidsuitgaven 17962 16812 15850 14382 13679 O O 13679 - 

Aantal Specifieke Uitkeringen 432 406 370 322 - - - 243 

l Van het totaalbedrag aan specifieke 
uitkeringen is ca. 72% (24,5 miljard) 
gemoeid met de 10 grootste uitkeringen. 

8.6 De kapitaaluitgaven van de lagere overheden en de finan- 
ciering daarvan 

Kapitaaluitgaven van de gemeenten en de provincies 

De totale kapitaaluitgaven van de gemeenten en de provincies kwamen 
in 1988 uit op 14,7 miljard gulden, hetgeen een daling ten opzichte van 
1987 met 3,4 miljard gulden betekende. Zoals uit tabel 8.6.1 blijkt wordt 
deze daling vrijwel geheel verklaard door de afneming van de posten 
((Andere verstrekte leningen)) en ((Doorgegeven leningen ten behoeve 
van de  volkshuisvesting^^. De ten laste van de eerstgenoemde post 
gebrachte gemeentelijke herfinanciering van vervroegd afgeloste 
woningwetleningen is in 1988 sterk teruggelopen, hetgeen samenhangt 
met het opdrogen van de stroom van vervroegde aflossingen van de kant 
van de woningbouwcorporaties. 

In de daling van de post ((Doorgegeven leningen ten behoeve van de 
volkshuisvesting)) komt tot uitdrukking dat met ingang van 1988 geen 
rijksleningen meer worden verstrekt voor de nieuwbouw van woningwet- 
leningen. Wanneer de verstrekte en doorgegeven leningen buiten 
beschouwing worden gelaten, blijkt dat de kapitaaluitgaven van de 
gemeenten (9,l miljard gulden) en de provincies (0,8 miljard gulden) 
zich in 1988 in vergelijking met 1987 slechts op een fractioneel lager 
niveau bewogen. Dit kan er, mede gelet op de voorgenomen investe- 
ringsprojecten voor de komende jaren, op wijzen dat het einde in zicht is 
van de periode met dalende kapitaaluitgaven, die eind zestiger jaren een 
aanvang nam en die onder meer samenhing met lagere economische 
groei, demografische ontwikkelingen, verzadigingsverschijnselen en 
budgettaire ontwikkelingen. 
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(apitaaluitgaven van gemeenten en provincies; in miljarden guldens 

Jaar 1985 1986 1987 1988 

Algemeen bestuur 
Openbare orde en 
veiligheid 
Verkeer, vervoer en 
waterstaat 
Economische Zaken 
Onderwijs 
Cultuur en recreatie 
Sociale voorzieningen en 
maatschappelijk werk 
Volltsgezondheid 
Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 
Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

Subtotaal 

Doorgegeven leningen 
t.b.v. volkshuisvesting 
Andere verstrekte leningen 

Totaal kapitaaluitgaven 
Idem in % NNI 

Bron: CBS 

Worden de onderscheiden categorieën investeringen bezien dan komt 
naar voren dat wijzigingen van enige omvang zich voordeden bij de 
posten ((Verkeer, vervoer en waterstaat)) en ((Ruimtelijke ordening en 
 volkshuisvesting^. De daling bij de post ((Verkeer, vervoer en waterstaat)) 
hangt samen met een daling van de uitgaven voor pleinen, wegen en 
straten en met het aflopen van een aantal omvangrijke projecten in de 
sfeer van haven- en waterwerken. Gelet op diverse geplande nieuwe 
projecten is de verwachting dat de uitgaven ten laste van deze post in de 
komende jaren weer zullen toenemen. 

De stijging bij de post ((Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting» is 
het gevolg van de toegenomen uitgaven voor exploitatie van 
bouwgronden, samenhangend met de gestegen vraag naar bedrijfster- 
reinen. 
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Financiering van de kapitaaluitgaven van de gemeenten en de provincies 

Tabel 8.6.2. geeft een overzicht van de wijze waarop de kapitaaluitgaven 
van de gemeenten en de provincies zijn gefinancierd. 

Tabel 8.6.2. Financieringsoverzicht van gemeenten en provincies (exclusief 
BNGINWB); in miljarden guldens 

Jaar 1985 1986 1987 1988 

Kapitaaluitgaven (-) 
Overschot gewone dienst 
(voor afschrijvingen) 
Opbrengst verkoop 
goederen 
Rijksleningen woningbouw 
(netto) 
Ontvangen bijdragen 
Overige kapitaalinkomsten 
(inclusief ontvangen 
aflossingen) 

Financieringstekort (-) 
Aflossingen (-) 

Financieringsbehoefte (-) 
Bruto beroep op lange 
middelen 

Mutatie netto vlottende 
schuld (stijging = -) 

Bron: CBS 

Uit de tabel blijkt dat de financieringsbehoefte van de gemeenten en 
de provincies in 1988 aanmerkelijk is gedaald tot een niveau van 6,9 
miljard gulden. De daling van de financieringsbehoefte ten opzichte van 
de jaren 1986 en 1987 hangt samen met een afgenomen financierings- 
tekort en met de verminderde aflossing op oude (hoogrentende) leningen 
door de gemeenten en de provincies. 

De daling van het financieringstekort, waar in de volgende paragraaf 
op wordt teruggekomen, moet vooral worden bezien in het licht van het 
grotendeels wegvallen van de vraag uit hoofde van herfinanciering van 
vervroegde aflossing op woningwetleningen. Dit komt tot uitdrukking in 
de mutaties van de posten ((Rijksleningen woningbouw)) en ((Overige 
kapitaalinkomsten)). 

Daarnaast was er sprake van een gestegen opbrengst uit verkoop van 
goederen. Het betreft hier met name de afzet van industrieterreinen. 
Aangezien de inkomsten uit verkoop van industrieterreinen de uitgaven 
van de gemeenten (onder meer voor het bouwrijp maken van de grond) 
met circa 500 miljoen gulden overtroffen, is het aannemelijk dat een deel 
van de verkochte grond stamt uit de in het verleden door de gemeenten 
opgebouwde grote voorraad bouwrijpe terreinen. De economische groei 
heeft er met andere woorden toe bijgedragen dat deze grote voorraad, 
die door veel gemeenten als een last werd ervaren, terugloopt. 

De daling van de aflossing op door de gemeenten en de provincies in 
het verleden afgesloten leningen (die in principe na l O jaar vervroegd 
kunnen worden afgelost) hangt samen met de relatief lage rentestand in 
1978, die vervroegde aflossing in 1988 minder interessant maakte. 

Het kapitaalmarktberoep in 1988, dat 6,6 miljard gulden lager was dan 
in 1987, overtrof de financieringsbehoefte. Daardoor kon de netto 
vlottende schuld van de gemeenten en de provincies worden verlaagd. 
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Uit grafiek 8.6.1. is af te lezen dat de netto vlottende schuld van de 
lagere overheid (excl. BNG en NWB) in 1988 met 1,3 miljard gulden1 is 
afgenomen tot een niveau van 1,9 miljard gulden per ultimo 1988. Deze 
ontwikkeling is in overeenstemming met de sinds 1981 waarneembare 
dalende trend in de netto behoefte aan financieringsmiddelen. 

De daling van de netto vlottende schuld in 1988 kwam grotendeels 
voor rekening van de gemeenten. Mogelijke oorzaken van deze daling 
zijn: 
- het wegvallen van de gemeentelijke voorfinanciering bij de herfinan- 

ciering van vervroegd afgeloste woningwetleningen; 
- het afgenomen rente-ecart tussen korte en lange leningen in de 

tweede helft van 1988. Langlopende schuld werd daarmee relatief 
aantrekkelijker ten opzichte van kortlopende schuld; 
- de hogere opbrengst uit de verkoop van industriegronden. De indruk 

bestaat dat gemeenten deze middelen ten dele hebben gebruikt voor 
aflossing van korte schuld; 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet financiering lagere overheid op 
1 januari 1987 wordt de Itasgeldlimiet uitgedrukt als een percentage van 
de vaste schuld (inclusief rijksleningen), ontvangen waarborgsommen, 
reserves en voorzieningen. Bij de aanvang van elk kalenderjaar dienen de 
individuele openbare lichamen de kasgeldlimiet te berekenen. 

In het kader van de overgangsregeling bij de Wet financiering lagere 
overheid waren overschrijdingen van de kasgeldlimiet per l januari 1987 
gedurende een jaar toegestaan. In grafiek 8.6.1. zijn de overschrijdingen 
ten bedrage van 2,l miljard gulden bij de Itasgeldlimiet van 7,3 miljard 
gulden opgeteld (zie stippellijn). 

Met ingang van l januari 1988 zijn de kasgeldlimietpercentages voor 
de diverse categorieën openbare lichamen definitief vastgesteld. De 
nieuwe percentages hadden tot gevolg dat de kasgeldlimiet van de 
openbare lichamen tezamen steeg tot een niveau van 7,9 miljard gulden. 

Op 1 januari 1989 onderging de kasgeldlimiet ten opzichte van 1 
januari 1988 geen verandering. Gevoegd bij de daling van de netto 
vlottende schuld in l988 betekende dit dat de netto ruimte onder de 
kasgeldlimiet steeg met 1,3 miljard gulden tot een niveau van 6 miljard 
gulden op 1 januari 1989. 

In het eerste kwartaal van 1989 nam de netto vlottende schuld toe met 
0,9 miljard gulden. Gelet op het seizoenspatroon van de afgelopen jaren, 
is een stijging van de netto vlottende schuld in de eerste maanden van 
het jaar gebruikelijk. 

l In tabel 8.6.2. wordt een daling van de 
netto vlottende schuld van 1,2 miljard 
gulden genoemd. Het verschil van 0,l 
miljard gulden betreft de waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen. 
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Grafiek 8.6.1. Liquiditeitspositie gemeenten, provincies, wetenschappen en gemeen- 
schappelijke regelingen' (primo kwartaalcijfers; in miljarden guldens) 

- kasgeldlimiet 
. . . . netto behoefte aan financieringsmiddelen2 
.-.. netto vlottende schuld 

l Vanaf 1 januari 1987 dienen gemeenschappelijke regelingen op grond van de Wet finan- 
ciering lagere overheid (Wet Filo) cijfers over de liquiditeitspositie in te sturen. Voor die tijd 
bestond die verplichting niet. Cijfers van de gemeenschappelijke regelingen zijn zodoende 
eerst vanaf 1 januari 1987 in de grafiek opgenomen. 

Tot en met 1986 toen de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (Wet Kpl) van 
kracht was, werd bij de bepaling van de ruimte onder de kasgeldlimiet naast de omvang van 
de netto vlottende schuld ook rekening gehouden met de netto pijplijn. De netto pijplijn is 
het verschil tussen de in de eerstvolgende 15 maanden te verwachten kapitaaluitgaven en 
de in diezelfde periode te verwachten vaste financieringsmiddelen. De netto vlottende 
schuld plus de netto pijplijn komt overeen met de in de grafiek vermelde netto behoefte aan 
financieringsmiddelen. Met ingang van 1987 wordt ingevolge de Wet financiering lagere 
overheid de netto pijplijn bij de bepaling van de liquiditeitspositie buiten beschouwing 
gelaten. 

8.7. Het financieringstekort van de lagere overheden 

Met ingang van 1989 zijn de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 
(BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) door de Neder- 
landsche Bank in haar monetaire en financiële statistieken overgeheveld 
van de sector lagere overheid naar de sector banken. Deze herrubricering 
houdt verband met de statuswijziging van de BNG van overige kapitaal- 
marktinstelling naar algemene bank op 1 januari 1989. Om statistische 
en analytische redenen is besloten om de NWB in de monetaire en finan- 
ciële analyse eveneens tot de sector banken te rekenen. Dit betekent dat 
de kredietverlening door beide instellingen aan de private sector 
voortaan wordt aangemerkt als bancaire kredietverlening in plaats van als 
kredietverlening door de lagere overheid. Daarmee is een einde gekomen 
aan de vertekening van het financieringstekort van de lagere overheid als 
gevolg van de, in met name de afgelopen jaren, aanzienlijke kredietver- 
lening door de BNG en de NWB aan de private sector. 
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Het financieringstekort van de lagere overheid bestaat, sinds de 
overheveling van de BNG en de NWB naar de sector banken, uit de 
teltorten op de totale dienst van provincies, gemeenten, waterschappen 
en geregistreerde gemeenschappelijke instellingen. 

Teneinde de ontwikkeling van het financieringstekort in de afgelopen 
jaren te laten aansluiten bij de nieuwe tekortdefinitie zijn in tabel 8.7.1 
tekortcijfers opgenomen exclusief BNG en NWB en exclusief vervroegde 
aflossing op woningwetleningen. Een dergelijke opstelling heeft ook als 
voordeel dat het verloop van het financieringstekort beter tot zijn recht 
komt aangezien het tekort aldus geschoond is voor de grote incidentele 
en verstorende factoren die in de afgelopen jaren de fluctuaties in het 
tekort in belangrijke mate hebben bepaald. 

Uit de geschoonde cijfers blijkt dat het «kerntekort)) daalde van 1 ,O% 
NI in 1987 naar 0,4% NI in 1988. 

Tabel 8.7.1. Wet financieringstekort van de lagere overheden naar onderdelen; in % van het nationale inkomen 

Jaar 1984 1985 1986 1987 1988 

Provincies en gemeenten 

Saldo gewone dienst 
(na afschrijvingen) 

Saldo kapitaaldienst - 1,4 - 1,9 - 2,4 - 2,5 - 1,2 
Saldo totale dienst 0 2  - 0,4 - 1,6 - 1,3 - 0,3 

Netto kredietverlening aan de 
private sectoren en diversen' - 0,3 - 0-7 - 2,4 - 2,5 - 1,0 

Financieringstekort lagere 
overheden - 0,1 - 1 ,l - 4,O - 3,8 -1,3 

Financieringstekort lagere 
overheden, exclusief v.a.w. - 0,l - 0,8 - 1,4 - 1,4 - 0,9 

Financieringstekort lagere 
overheden, exclusief v.a.w., 
exclusief BNG en NWB 

Bron: De Nederlandsche Bank. De cijfers 
voor 1988 zijn nog voorlopig. 

I Deze post omvat het saldo op de totale 
dienst van waterschappen en gemeenschap- 
pelijke regelingen (voor zover geregistreerd) 
evenals de door de BNG en de NWB 
verstrekte kredieten onder overheidsga- 
rantie aan woningbouwverenigingen en 
semi-overheidsbedrijven en -instellingen. 

De verklaring voor de daling van het ctkerntekort)) moet worden 
gezocht in de verbetering van het saldo op de kapitaaldienst van de 
gemeenten en de provincies. Dit is ondermeer het gevolg van de fors 
toegenomen inkomsten op de kapitaaldienst en de licht afgenomen 
kapitaaluitgaven. 

Het saldo op de gewone dienst van de gemeenten en de provincies is 
ten opzichte van 1987 afgenomen. Over de oorzaken die hieraan ten 
grondslag liggen is weinig bekend. Daar komt bij dat dit cijfer met de 
nodige voorzichtigheid dient te worden gehanteerd, aangezien het saldo 
op de gewone dienst fungeert als sluitpost in de CBS-statistiek. 
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In bijlage 9 van de Miljoenennota 1989 is voor het eerst een uitvoerige 
beschouwing gewijd aan de begroting en de financiering van de EG. De 
daarbij gekozen opzet wordt ook voor dit jaar gehanteerd. 

Het Europese integratieproces en in het verlengde hiervan de uitgaven- 
ontwikkeling van de EG hebben uiteraard hun weerslag op het Neder- 
landse overheidsbeleid en de Nederlandse overheidsfinanciën. Allereerst 
zijn er gevolgen voor het niveau van de nationale afdrachten aan de EG. 
De ruimte voor nieuw beleid in de EG-begroting komt immers tot stand 
door nationale afdrachten en leidt dus tot verzwaring van de budgettaire 
problematiek in Nederland (de Nederlandse afdrachten stijgen naar 
verwachting van 6 miljard gulden in 1987 tot circa 9 miljard in 1994). 

Deze afdrachten betreffen de landbouwheffingen, de invoerrechten, 
een afdracht van 1,4°/~ van de geharmoniseerde BW-grondslag en, sinds 
1 januari 1989, een vierde eigen middel gebaseerd op het bruto 
nationale produkt (BNP). 

Wat Nederland betreft, lopen de invoerrechten, de BTW-afdracht en het 
vierde eigen middel via de rijksbegroting. Aangezien BTW- en 
BNP-afdrachten aan de EG budgettair als een uitgave van het Rijk 
worden beschouwd, leidt een verhoging van deze Nederlandse 
afdrachten (ceteris paribus) tot een budgettaire problematiek. 

Voor de invoerrechten geldt in principe dat vastgestelde rechten 
worden afgedragen. Hogere afdrachten van invoerrechten aan de EG 
leiden dus niet tot een verhoging van het financieringstekort. Zij worden 
echter wel tot de collectieve-lastendruk (CLD) gerekend, zodat hogere 
afdrachten van invoerrechten (ceteris paribus) per definitie gepaard gaan 
met een verhoging van de CLD. 

De ontwikkeling van de EG-uitgaven heeft derhalve aanzienlijke conse- 
quenties voor de inspanningen die op nationaal niveau worden geleverd 
om de omvang van de collectieve sector en het financieringstekort te 
beheersen c.q. terug te dringen. 

Naast de directe lijn van de afdrachten aan de EG, zijn er consequenties 
voor nationale beleidsterreinen als gevolg van de olievlekwerking van het 
EG-beleid. Het EG-beleid kan ten opzichte van nationale beleidsterreinen 
beschouwd worden als ((vervangend)) of als ((aanvullend)) beleid, in die 
zin dat al dan niet verantwoordelijkheden van de lidstaten worden 
overgenomen. 

Ook is het denkbaar dat de Europese wet- en regelgeving invloed 
hebben op het beroep, de vormgeving en de verdeling van nationale 
collectieve voorzieningen, waaruit indirect een effect op nationale 
uitgaven of collectieve-lastendruk kan voortvloeien. 

Vanwege de hierboven beschreven relatie tussen de Nederlandse rijksuit- 
gaven, de collectieve-lastendruk en de EG-begroting wordt in deze 
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bijlage achtereenvolgens een overzicht verstrekt van de omvang en 
samenstelling van de EG-begroting en van het Nederlandse aandeel in de 
financiering van de EG. Vervolgens zal worden ingegaan op de risico's en 
onzekerheden bij de bepaling van deze afdrachtramingen, waarna ten 
slotte zal worden stilgestaan bij de meer indirecte budgettaire effecten 
van het steeds verdergaande communautaire beleid. 
Overigens wordt voor de besluitvorming over en de gevolgen van het 
zogenaamde Drieluikpakket door de Europese Raad te Brussel in februari 
1988, verwezen naar de uitvoerige beschrijving in de EG-bijlage van de 
Miljoenennota van vorig jaar. 

2. l .  Meerjarenperspectief 

In de begrotingsprocedure voor de EG-begroting 1990 is voor de 
eerste maal vanaf het begin1 het Interinstitutioneel Akkoord volledig van 
toepassing geweest. In het Interinstitutioneel Akkoord van 29 juni 1988 
is door de drie betrokken instellingen (de Commissie, het Europese 
Parlement en de Raad) een concrete vorm gegeven aan de door de 
Europese Raad van Brussel genomen besluiten over het financiële beleid. 

Een belangrijk onderdeel van dit akkoord zijn de zogenaamde Finan- 
ciële Vooruitzichten die op hoofdlijnen aangeven welke maximumbe- 
dragen tot en met 1992 in de EG-begroting kunnen worden opgenomen. 

Dit uitgavenkader bestaat uit de volgende onderdelen: 
a) jaarlijkse plafonds voor de totale eigen middelen van de EG, in 

percentages van het totale BNP van de Gemeenschap voor die jaren2 
b) meerjarenramingen voor de verplichtingenruimte (vastleggingskre- 

dieten) in totaalbedragen per jaar en uitgesplitst voor zes onderscheiden 
uitgavencategorieën; 

c) een uit de verplichtingenplafonds voortvloeiende kasuitgaven- 
prognose (betalingskredieten) in totaalbedragen per jaar. 

Bij de onder a) genoemde jaarlijkse plafonds wordt een veiligheidsmarge 
van 0,03°/~ van het BNP van de Gemeenschap aangehouden om het 
hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene uitgaven; over aanwending 
hiervan moeten Raad en Parlement in onderling overleg beslissen. 

Het plafond voor vastleggingskredieten, inclusief de marge voor onvoor- 
ziene uitgaven, is voor 1992 vastgesteld op 1 ,30°/o van het totale BNP 
van de Gemeenschap in 1992; voor betalingskredieten is vastgesteld dat 
het totale bedrag van de aan de Gemeenschap toegewezen eigen 
middelen niet meer mag belopen dan 1 ,20°/0 van het totale BNP van de 
EG in 1992 (eveneens inclusief de veiligheidsmarge van 0,03°/~ BNP). 

In tabel 9.1 van de Miljoenennota 1989 zijn deze Financiële Vooruit- 
zichten, zoals opgenomen in het Interinstitutioneel Akkoord van juni 
1988, weergegeven exclusief de 0,03°/~-marge voor onvoorziene 
uitgaven. Met deze marge wordt in de Nederlandse afdrachtramingen 
(zie paragraaf 3) geen rekening gehouden. 

In het Interinstitutioneel Akkoord is opgenomen dat er een jaarlijkse 
technische aanpassing van de Financiële Vooruitzichten plaatsvindt. 
leder jaar vóór de begrotingsprocedure worden de maximumbedragen ' werd het Interinstitutioneel uit de vooruitzichten door de Commissie bijgesteld aan de hand van de 

Akkoord pas in een laat stadium van de 
opstelling van het voorontwerp toegepast, prijsontwikkeling. Door de reële groei van het BNP resulteren hieruit 
daar het akkoord eerst werd getekend op andere percentages voor de uitgavenplafonds dan de oorspronkelijke 
29 juni 1988. bedragen in procenten van het gemeenschaps-BNP. 

In prijzen 1988 met een bepaalde reële- Voorts is bijstelling mogelijk op grond van de uitvoering van de 
groei-veronderstelling voor het EG-BNP. begroting. 
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In het kader van de begrotingsprocedure 1990 zijn de toegestane 
absolute uitgavenplafonds aangepast aan de nominale ontwikkeling en 
weergegeven in prijzen 1990. Ook de BNP-ramingen zijn aangepast voor 
de prijsontwikkeling, maar deze zijn tevens bijgesteld in verband met een 
hogere reële groei dan geraamd ten tijde van de oorspronkelijke Finan- 
ciële Vooruitzichten van juni 1988. Hierdoor dalen de absolute uitgaven- 
plafonds uitgedrukt in percentages van het gemeenschaps-BNP. De 
ruimte die ontstaat tussen deze lagere BNP-percentages en de oorspron- 
kelijke plafonds in procenten van het BNP, levert niet automatisch vrije 
ruimte op voor de EG-begroting. Krachtens het Interinstitutioneel 
Akkoord kunnen de Financiële Vooruitzichten slechts worden aangepast 
nadat overeenstemming is bereikt tussen de Raad en het Parlement. Bij 
de meerjarenperspectieven en de berekeningen van de afdrachtramingen 
wordt dan ook in het hiernavolgende uitgegaan van de nieuwe uitgaven- 
plafonds. 

In tabel 9.1 worden de aldus bijgestelde Financiële \/ooruitzichten 
weergegeven zoals aangepast na de jaarlijkse bijstelling door het 
Parlement en de Raad in april 1989. 

Tabel 9.1. Aangepaste Financiële Vooruitzichten juni 1989 (maximumbedragen in miljoe- 
nen Ecu7) 

19882 198g2 19903 19913 19923 

A. Vastleggingskredieten 

1. Landbouwuitgaven 27 500 28 61 3 30 700 31 350 32 O00 
2. Structuurfondsen 7790  9522  11555 13160 14630 
3. Beleidsmaatregelen met 

meerjarige toewijzing 
(mediterrane programma's + 
onderzoek) 1210  1708  2071 2340 2610 

4. Andere beleidsmaatregelen 
(sociaal, visserij, energie, 
interne markt, 
ontwikkelingssamenwerking) 2103 2468 2729 2940 3050  

5. Vergoedingen, huishoudelijke 
uitgaven 5 741 5 153 4 930 4 390 3 900 

6. Monetaire reserve2 1 O00 1 O00 1 O00 1 O00 1 O00 

A. Vastleggingskredieten totaal 45 344 48 464 52 985 55 l 8 0  57 190 

B. Betalingskredieten totaal 43 820 46 885 50 791 52 620 54 250 

C. Tussenplafonds 

Betalingskredieten als % van 
het EG-BNP 1,11 1,lO 1,12 1,13 1,13 

D. Oorspronkelijke 
Tussenplafonds uit 
Interinstitutioneel Accoord 1, 12 1, 14 7,15 7,16 7,17 

- 

7 Ecu = hfl, 2,35. 
Lopende prijzen. 
Constante prijzen voor 7 990. 

Uit dit overzicht kan worden afgeleid dat door de sterkere economische 
groei de EG-uitgaven als percentage van het BNP van de Gemeenschap 
aanzienlijk lager liggen dan met de oorspronkelijke percentages was 
voorzien. Voor het niveau van de EG-uitgaven in absolute bedragen (en 
dus ook voor de nationale afdrachten) heeft dit per saldo echter geen 
effect. 

Door een gunstigere ontwikkeling van de inkomsten uit hoofde van de 
BTW en invoerrechten op communautair niveau, met name in verband 
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Door deze opstelling van de Raad wordt aan het Parlement circa 120 
Mecu ruimte gelaten om het MSP op te vullen. Ervan uitgaande dat het 
Europese Parlement - bij eerste lezing in november - deze ruimte 
volledig benut en de nu vastgestelde ontwerpbegroting overigens geen 
wijzigingen meer ondergaat, betekent dit naar huidige inzichten een 
onderschrijding van de plafonds uit de Financiële Vooruitzichten 1990 
van ongeveer 4100 Mecu, voornamelijk bij de landbouwgarantie- 
uitgaven. 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de raming van de Nederlandse 
afdrachten in 1990 zoals in paragraaf 3 wordt weergegeven. 

In tabel 9.4 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
eigen middelen van de EG; de uitgavenltant van de EG-begroting wordt 
in tabel 9.5 weergegeven. 

Tabel 9.4. ontwiltlteling Eigen iddelen EG (miljoenen Ecu; lopende prijzen) 

Eigen middelen: 

- Landbouwheffingen (inclusief heffingen en 
bijdragen suiker) 

- Invoerrechten3 
- BTW-afdracht 
- BNP-afdracht 

- 

Totaal 42  539 45 056 

Definitieve begroting 1989. 
Op basis van ontwerp-begroting 1990. 
Rekening houdend met de inhouding aan 
de bron van 10% 

Tabel 9.5. EG-begroting naar bestedingscategorie (betalingskredieten in miljoenen Ecu, 
lopende prijzen) 

Garantie van de landbouwmarkten 
Landbouwstructuur 
Visserij 
Regionaal beleid en vervoersbeleid 
Sociaal beleid 
Onderzoek, energie en industrie 
Samenwerking met derde landen 
Terugbetalingen en reserves 
Huishoudelijke uitgaven 

procentuele 
1 9902 stijging 

26788 - 3,5 
2 033 31 ,O 

384 - 1,3 
5 212 20.3 
3 667 12,2 
1 788 22,4 
1 141 10,7 
2395 - 17,8 
2 400 11,6 

Totaal 44  837 46 808 4,4 

Definitieve begroting 1989. 
Voorontwerp 1990. 

3.1, Mutaties na Miljoenennota 1989 

In het navolgende zullen in een verticale toelichting de mutaties in de 
afdrachten aan de EG ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 1989 
worden weergegeven. Het traject tussen Miljoenennota 1989 en Miljoe- 
nennota 1990 is opgesplitst in twee delen, te weten een eerste stap van 

Bijlage 9 



Miljoenennota 1989 naar Voorjaarsnota 1989 en vervolgens een tweede 
stap van Voorjaarsnota 1989 naar Miljoenennota 1990. 

Voor de wijze van berekening van de Nederlandse afdrachten en de 
daarbij gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten, wordt 
verwezen naar paragraaf 4. 

Tabel 9.6. Nederlandse afdrachten aan EG zoals geraamd bij Miljoenennota 1989 en 
Voorjaarsnota 1989 (in miljoenen guldens) 

Invoerrechten 
- stand M N  '89 2290 2385 2540 2700 2860 
- mutatie VJN + 180 + 235 + 235 + 235 
- stand VJN '89 2470 2620 2775 2935 3095 
BTW-afdracht 
- stand M N  '89 3315 3410 3515 3630 3745 
- mutatie VJN - 5  + l 8 5  $185  + l 8 5  + l 8 5  
- stand VJN 3310 3595 3700 3815 3930 
BNP-afdracht 
- stand MN '89 765 985 1050 1115 1125 
- mutatie VJN - 455 - 295 - 295 - 290 -290 
- stand VJN '89 310 690 755 825 835 

Ten laste van de Rijksbegroting 
- stand MN'89 6370 6780 7105 7445 7730 
- mutatie VJN -280  + l 2 5  $ 1 2 5  + l 3 0  + l 3 0  
- stand VJN '89 6090 6905 7230 7575 7860 

- Landbouwheffingen 500 500 500 500 500 

Totale afdrachten 
- stand M N  '89 
- stand VJN '89 

Bij de ramingen voor de Voorjaarsnota 1989 is rekening gehouden met 
bijgestelde macro-economische ramingen voor de Nederlandse 
BTW-grondslag (en derhalve de Nederlandse BTW-afdrachten aan de 
EG) en de Nederlandse invoerrechten (waarvan de netto vastgestelde 
bedragen worden afgedragen aan Brussel). Tevens zijn de 
BNP-ramingen, zowel voor Nederland als voor de EG, opwaarts bijge- 
steld. Door de hieruit voortvloeiende stijging van de communautaire 
uitgavenplafonds (immers een percentage van het gemeenschaps-BNP), 
stegen eveneens de ramingen voor de benodigde financiering door het 
vierde eigen middel. 

Tenslotte was voor 1989 bij de ramingen in Miljoenennota 1989 nog 
uitgegaan van het ontwerp van de EG-begroting van 1989, terwijl bij 
Voorjaarsnota kon worden uitgegaan van de op 15 december 1988 tot 
stand gekomen definitieve EG-begroting. 

Enerzijds vielen als gevolg van een aantal conjuncturele en incidentele 
factoren (de ontwikkeling van de dollar, de mislukte oogst in de VS) de 
landbouwuitgaven in 1989 fors mee, anderzijds bleek de opbrengst uit 
de eerste drie eigen middelen op communautair niveau hoger dan 
geraamd, waardoor de afdracht op basis van het vierde eigen middel 
neerwaarts kon worden bijgesteld. 

Ten opzichte van de ramingen bij Voorjaarsnota is inmiddels voor de 
ramingen bij Miljoenennota 1990 een aantal nieuwe gegevens van 
belang. Allereerst zijn opnieuw de ramingen voor de Nederlandse 
BTW-grondslag en de invoerrechten, als gevolg van het voortgaande 
economisch herstel, naar boven bijgesteld. Datzelfde geldt voor zowel de 
ramingen van het Nederlandse- als van het EG-BNP. De communautaire 
inkomsten uit BTW, invoerrechten en landbouwheffingen worden thans 
gebaseerd op het Voorontwerp van de EG-begroting 1990, rekening 
houdend met mogelijke bijstellingen in de definitieve begroting die eind 
van dit jaar zal worden vastgesteld. Uitgaand van de plafonds uit de - 
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inmiddels aangepaste - Financiële Vooruitzichten resulteren de mutaties 
uit hoofde van de macro-bijstellingen. 

Vervolgens kan, zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, ervan worden 
uitgegaan dat voor 1990 de definitieve begroting aanzienlijk lager zal 
uitvallen dan het plafond uit de (aangepaste) Financiële Vooruitzichten. 
De genoemde meevaller bij de landbouwgarantieuitgaven van circa 4,l 
miljard Ecu betekent een meevaller van ongeveer 450 miljoen gulden bij 
de Nederlandse afdracht voor het vierde eigen middel. 

Per saldo zijn de mutaties ten opzichte van de Voorjaarsnota 1989 dan 
als volgt: 

Tabel 9.7. Nederlandse afdrachten aan de EG zoals geraamd bij iljoenennota 1990 (in 
miljoenen guldens) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Invoerrechten 
- mutatie t.o.v. VJN + 55 + 105 + 105 + 105 + 105 
- stand M N  '90 2525 2725 2880 3040 3200 3365 
BTW-afdracht 
- mutatie t.o.v. VJN + 7 1  + 6 1  -t61 + 5 8  $ 6 2  
- stand M N  '90 3381 3656 3761 3873 3992 41 18 
BNP-afdracht 
- mutatie t.o.v. VJN O -467 + 221 + 229 + 302 
- stand M N  '90 310 223 976 1054 1137 1222 

Totale mutatie 
- t.o.v. VJN f 126 - 301 + 387 + 392 + 469 
Totaal t.l.v. Rijksbegroting 621 6 6604 761 7 7967 8329 8705 

Landbouwheffingen 500 500 500 500 500 500 

Totale afdrachten 6716 7104 8117 8467 88299205  

3.2. De Nederlandse afdrachten aan de EG in historisch perspectief 

Ter illustratie van het groeiende belang van de afdrachten aan de EG 
voor de Nederlandse overheidsfinanciën is in tabel 9.8 de afdrachtenont- 
wikkeling sinds 1982 weergegeven. Tevens is hierin aangegeven welk 
deel de EG-afdrachten die via de Rijksbegroting lopen, uitmaakten van 
het totaal van de rijksuitgaven. 

Voor 1982 tot en met 1988 betreft het hier realisatie-cijfers, voor 
1989 tot  en met 1994 zijn het ramingen. 

Tabel 9.8. Nederlandse afdrachten aan de EG 1982-1994 (miljoenen guldens; 1982 t /m 1989 lopende prijzen; 1990 t /m 1994 prijzen 1990) 

a. b. C. d. e. f. 9. 
invoerrechten BTW-afdracht BNP-afdracht landbouwheffin- Totaal Totale % e van f 

gen EG-afdrachten Rijltsuitgaven2 
t.l.v. 
Rijksbegroting 

l Intergouvernementeel Akkoord; zie Miljoenennota 1989 blz. 336. 
Afgerond op miljarden guldens. Vanaf 1989 inclusief meerjarencijferexercitie en inclusief besparingsverliezen. 
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Uit deze tabel blijkt dat de afdrachten van Nederland aan de EG volgens 
de huidige ramingen met 138% stijgen in twaalf jaar tijd (1 982-1 994), 
terwijl de totale Rijksuitgaven in die periode naar verwachting met zo'n 
20% toenemen. De afdrachten aan de EG zijn als percentage van de 
totale Rijltsuitgaven meer dan verdubbeld (van 2,13% naar 4,74%) tijdens 
deze twaalf jaar. 

De groei van de afdrachten komt vooral ten laste van de Rijksbegroting 
aangezien de landbouwheffingen, zowel absoluut als relatief, een 
dalende lijn vertonen. 

De hoogte van de Nederlandse afdrachten wordt uiteraard niet alleen 
bepaald door het communautaire niveau van de vier eigen middelen, 
maar ook door het Nederlandse aandeel in de onderscheidene 
afdrachten. 

Een overzicht van het procentuele Nederlandse aandeel in de vier 
eigen middelen afzonderlijk en in de totaliteit daarvan, is opgenomen in 
tabel 9.9. 

Tabel 9.9: Nederlandse aandeel in de vier eigen middelen van de EG 

1989' 1 9902 

- aandeel in de invoerrechten 9,04Y0 8.88% 
- aandeel in de BTW-afdracht 5,22% 5,19% 
- aandeel in  de BNP-afdracht 4,63O/o 4,3896 
- aandeel in de landbouwheffingen 7,68% 7,83% 

- totaal aandeel in eigen middelen 6,20% 6,19% 
- 

l Definitieve begroting 1989. 
Ontwerp-begroting 1990. 

Tenslotte moet nog een kanttekening worden geplaatst bij de begrotings- 
technische verwerking van de BNP-afdracht. 

Het bijzondere karakter van het vierde eigen middel maakt het niet 
mogelijk deze afdracht op dezelfde wijze budgettair te verantwoorden als 
nu geschiedt met de invoerrechten en de BTW-afdrachten. Anders dan 
de twee laatstgenoemde afdrachten heeft de BNP-afdracht geen relatie 
met te heffen belastingen. De afdrachten komen dus als uitgave ten laste 
van de algemene middelen en worden vooralsnog op de begroting van 
Buitenlandse Zaken gepresenteerd. 

4. Uitgangspunten en onzekerheden bij de afdrachtenraming 

4. l Ramingstechnische uitgangspunten en veronderstellingen 

Bij de in de vorige paragraaf weergegeven raming van de Nederlandse 
afdrachten aan de EG, is het van belang de daarbij gehanteerde 
uitgangspunten en veronderstellingen te belichten teneinde enig inzicht 
te verkrijgen in de budgettaire risico's en onzekerheden ten aanzien van 
deze ramingen. Op deze wijze ontstaat er een parallel met de in 
paragraaf 6.3 beschreven meerjarencijferexercitie, die mede ten doel 
heeft inzicht te verwerven in de risico's en onzekerheden bij de 
open-einde-regelingen. 

Gezien het groeiende budgettaire belang en de majeure omvang van 
de EG-afdrachten, kunnen deze risico's en onzekerheden mutaties van 
tientallen tot honderden miljoenen guldens in de Nederlandse afdrachten 
tot gevolg hebben. 

Ten aanzien van de ramingen van de Nederlandse EG-afdrachten zijn de 
volgende veronderstellingen gehanteerd: 
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1. de reële groei van het EG-BNP is gelijk aan de reële groei van het 
Nederlandse BNP; 

2. voor de uitgavenplafonds wordt uitgegaan van de aangepaste 
Financiële Vooruitzichten; 

3. bij de communautaire uitgavenplafonds wordt geen rekening 
gehouden met de marge voor onvoorziene uitgaven van 0,03% BNP en 
de monetaire reserve van 1 miljard Ecu; 

4. geraamd wordt een gelijkblijvende communautaire opbrengst van 
de landbouwheffingen; 

5. de totale BTW-inkomsten en invoerrechten van de EG groeien 
jaarlijks met eenzelfde percentage als de Nederlandse BTW-afdrachten 
en de door Nederland af te dragen invoerrechten. 

6. voor de jaren na 1992 wordt uitgegaan van uitgavenplafonds die als 
percentage van het EG-BNP gelijkblijven (1,13°/~). 

Deze veronderstellingen worden in het onderstaande nog eens toege- 
licht. 

Doel van de ramingssystematiek is te komen tot meerjarenramingen 
van de Nederlandse afdrachten aan de EG voor de vier eigen middelen. 
Probleem hierbij is dat op communautair niveau (enlof uitgesplitst naar 
lidstaat) geen meerjarencijfers van de totale (of afzonderlijke) afdrachten 
van de lidstaten bestaan. Daarom moet uitgegaan worden van de uitga- 
venplafonds en maxima voor de vier eigen middelen als percentage van 
het EG-BNP. Daarbij moeten veronderstellingen worden gemaakt voor de 
ontwikkeling van dit BNP van de EG (veronderstelling l ) .  Het 
uitgangspunt ten aanzien van het Gemeenschaps-BNP is dus de eerste 
kritische variabele. Hierbij is de veronderstelling gehanteerd dat de reële 
ontwikkeling van het EG-BNP gelijk zal zijn aan de meest actuele raming 
van de reële groei van het Nederlandse BNP. Anders gezegd, er wordt 
uitgegaan van een gelijkblijvend relatief aandeel van het Nederlandse 
BNP in het BNP van de twaalf, en derhalve van een gelijkblijvend Neder- 
lands aandeel in het vierde eigen middel. Als basis wordt gehanteerd de 
meest recente EG-raming van het EG-BNP in begrotingsjaar t (1990 = 

4581.4 miljard Ecu). 

Vervolgens doet zich de vraag voor welke percentages als uitgaven- 
plafond genomen dienen te worden. Enerzijds moeten deze een reële 
verwachting geven van het uitgavenpatroon van de EG, anderzijds dienen 
deze niet te worden gezien als (tspending targets)). In de keuze tussen de 
oorspronkelijke maxima uit het Eigen Middelen Besluit (1,2O/0 in 1992) en 
de jaarlijks aan te passen Financiële Vooruitzichten lijken de laatste het 
meest voor de hand liggend (veronderstelling 2): de budgettaire ruimte 
tussen beide (naar schatting zo'n twee miljard Ecu in 1992) kan immers 
alleen worden aangewend in overeenstemming tussen Raad en 
Parlement. Dit houdt uiteraard wel in dat, indien besloten zou worden tot 
het aanpassen c.q. openbreken - in niet-technische zin - van de Finan- 
ciële Vooruitzichten en derhalve tot het benutten van de door hogere 
economische groei ontstane ruimte, er voor de Nederlandse afdrachten 
aan Brussel een forse tegenvaller (ca. 220 miljoen gulden in 1992) 
dreigt. 

De Financiële Vooruitzichten zijn echter slechts geldig tot en met 1992. 
Voor de jaren na 1992 dienen nieuwe financiële kaders voor de finan- 
ciering van de EG overeengekomen te worden. Vooralsnog (veronder- 
stelling 6) is in de ramingen voor de periode na 1992 uitgegaan van het 
van kracht blijven van het uitgavenplafond voor het jaar 1992 van 1 ,l 3% 
van het EG-BNP (exclusief de marge voor onvoorziene uitgaven). 

In de gehanteerde uitgavenplafonds als percentage van het EG-BNP (zie 
tabel 9.1) is geen rekening gehouden met de, in de Financiële Vooruit- 
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zichten opgenomen, marge voor onvoorziene uitgaven van 0,03% van het 
EG-BNP (veronderstelling 3). Van deze uitgavenplafonds wordt, na aftrek 
van de communautaire opbrengst van de drie traditionele eigen middelen 
(zie punten 4 en 5), het aandeel van het vierde eigen middel en de 
Nederlandse afdracht op basis daarvan, afgeleid. Ook de jaarlijks in de 
EG-begroting gereserveerde ((monetaire reserve)) ad 1000 miljoen Ecu 
(lopende prijzen) is buiten beschouwing gelaten. Indien in enig jaar de 
ontwikkeling van de landbouwuitgaven ertoe noopt deze buffer tijdens 
het uitvoeringsjaar aan te spreken, zal dit dus leiden tot een opwaartse 
bijstelling van de Nederlandse afdrachten. 

Indien vervolgens de uitgavenplafonds van de EG op bovenstaande wijze 
meerjarig zijn berekend, wordt de totale communautaire opbrengst van 
de eerste drie eigen middelen hiervan afgetrokken om de (trest-finan- 
ciering)) door middel van de BNP-afdracht, het vierde eigen middel, te 
kunnen berekenen. 

Bij de meerjarige vaststelling van communautaire inkomsten uit de 
traditionele (drie) eigen middelen, wordt voor de landbouwheffingen 
uitgegaan van een meerjarig gelijkblijvende reële opbrengst met als basis 
de meest recente EG-raming voor begrotingsjaar t (voor 1990 2283 
miljoen Ecu). Hiermee wordt op zich recht gedaan aan het afnemende 
relatieve belang van de landbouwheffingen binnen het groeiende totaal 
van de vier eigen middelen (veronderstelling 4). 

Wat betreft de ramingen van de communautaire opbrengst van de 
BTW-afdrachten en de douanerechten wordt ook hier uitgegaan van een 
gelijkblijvend Nederlands aandeel in zowel de totale communautaire 
BTW-afdracht als in de invoerrechten (veronderstelling 5). Dat wil 
zeggen dat ook hier de Nederlandse groeivoet van de BTW-grondslag en 
de af te dragen invoerrechten van toepassing wordt geacht op de desbe- 
treffende grootheden van het basisjaar (begrotingsjaar t). 

Tenslotte resulteert uit deze berekening het met de BNP-afdracht te 
financieren saldo van het EG-uitgavenplafond minus de eerste drie eigen 
middelen. Aan de hand hiervan kan de Nederlandse BNP-afdracht 
meerjarig worden geraamd, met alle aangeduide onzekerheden die 
daarop van toepassing zijn. 

4.2 Beleidsmatige onzekerheden ten aanzien van de EG-uitgaven 

Naast de onzekerheden die voortvloeien uit bovenbeschreven ramings- 
technische uitgangspunten, staat het uitgavenniveau van de 
EG-begroting nu en in de komende jaren ook onder invloed van een 
aantal beleidsmatige onzekerheden. 

Los hiervan wordt uiteraard ook een begrotingsdiscipline verondersteld 
die ertoe leidt dat zowel begrotingsvoorbereiding als begrotingsuit- 
voering op EG-niveau binnen de afgesproken kaders blijven. Zoals 
ondermeer in het heroverwegingsrapport ({Gevolgen van EG-beleid voor 
het bestaande nationale beleid)) (begrotingsvoorbereiding 1990, 
deelrapport nr. 2) is aangegeven laat de EG-begrotingsdiscipline nog 
veel te wensen over: het beleid bepaalt nog steeds in sterke mate het 
budget en de organisatie van de besluitvorming bemoeilijkt nog altijd een 
adequate afweging. Het bestaan van globale normen alleen wordt onvol- 
doende geacht voor beheersing van de uitgaven; duidelijke afspraken 
over consequenties die aan een overschrijding verbonden dienen te 
worden en meerjarencijfers per begrotingslijn worden in het rapport 
onmisbaar genoemd. Ook in het interimrapport van de Wetenschappe- 
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (((De Financiering van de 
Europese Gemeenschap)), rapport nr. 32 d.d. november 1987) is 
beschreven dat de EG-uitgaven niet echt tegen elkaar worden afgewogen 
in het licht van de beleidsmatige prioriteiten en posterioriteiten van de 
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Gemeenschap. Voorzover een dergelijke afweging al plaats kan vinden, 
aldus de WRR, is zij afhankelijk van de beslissingen van instanties die 
buiten het eigenlijke begrotingsproces staan. 

Een essentiële vraag is tevens welke beleidssectoren - en in welke mate 
- tot  het nationale of het communautaire niveau behoren. Het criterium 
dat EG-uitgaven zich voor de nationale in de plaats stellen als gemeen- 
schappelijke maatregelen doeltreffender en minder kostbaar lijken dan 
verspreid nationaal optreden, geeft daarbij weinig houvast. De drang 
naar ((integratie via het budget)) lijkt vooralsnog tot toenemende 
uitbreiding van communautaire beleidssectoren en uitgaven te leiden. 

Tot slot zijn toekomstige afspraken over de financiële kaders van de EG 
ná 1992 uiteraard van wezenlijk belang voor de uitgavenniveaus en de 
financiering van de Gemeenschap. Daarbij kunnen ook vragen omtrent 
het bestaande stelsel van inkomstenbronnen voor de EG en een 
eventuele uitbreiding van het communautaire belastinggebied aan de 
orde komen. 

Deze zaken kunnen zoals gezegd een aanzienlijke weerslag hebben op 
de nu gehanteerde meerjarenramingen, die zoals gebruikelijk gebaseerd 
zijn op bestaand beleid en reeds overeengekomen beleidsvoornemens. 

De nationale begroting zal in de toekomst meer en meer geconfronteerd 
worden met de gevolgen van het Nederlandse lidmaatschap van de EG. 
Daarbij kan een aantal elementen onderscheiden worden: 

1. de Nederlandse afdrachten aan de Gemeenschap die bepaald 
worden door het uitgavenniveau van de EG (zie paragraaf 3 en 4 van 
deze bijlage); 

2. het nationale beleid zal meer en meer beïnvloed worden door 
Europese wet- en regelgeving; 

3. er kan een gewijzigd (groter) beroep op de nationale voorzieningen 
optreden; 

4. convergentie met betrekking tot financieringstekort en collectieve 
lastendruk zal noodzakelijk worden; 

5. bepaalde EG-uitgaven kunnen beschouwd worden als vervangend 
beleid voor nationale uitgaven. 

De voortschrijdende integratie van Europa heeft duidelijke gevolgen voor 
de mate waarin Nederland op sociaal-economisch en financieel terrein 
een eigen beleid kan voeren. De Gemeenschap zal als supra-nationaal 
lichaam enerzijds taken en bevoegdheden van de nationale regeringen 
overnemen, bijvoorbeeld in het kader van de Economische en Monetaire 
Unie (zie ook hoofdstuk 3 van deze Miljoenennota), anderzijds verdere 
verplichtingen met financiële gevolgen voor de Rijksbegroting (afgezien 
van de afdrachten uit het eigen-middelen-besluit) opleggen. Zo wordt op 
bepaalde terreinen (bijvoorbeeld milieu, arbeidsomstandigheden, visserij) 
het toezicht op de naleving van de Europese richtlijnen in handen gelegd 
van de nationale overheid met alle gevolgen van dien voor de Rijksbe- 
groting. Ook kan een lidstaat gedwongen worden bestaande nationale 
wetgeving aan te passen aan Europese voorschriften, hetgeen financiële 
consequenties met zich kan meebrengen. Naarmate het EG-beleid zich 
uitbreidt over velerlei terreinen dienen de uitgaven op de nationale 
begroting, die door Europees beleid worden vervangen, te verminderen. 

De toekomstige financiële lasten die voortvloeien uit bovenstaande 
elementen voor de nationale begroting kunnen op dit moment nog niet 
gekwantificeerd worden. 
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10. Overzicht van de garantieverlening 
door het Rijk 

Deze bijlage vermeldt het uitstaande risico voor het Rijk per ultimo van 
het vorige, het lopende en het komende jaar, uit hoofde van reeds 
verleende en nog in het lopende en komende jaar te verlenen garanties. 
Daarnaast worden vermeld de betalingen en de ontvangsten op door het 
Rijk verstrekte garanties. De informatie wordt hier gepresenteerd per 
hoofdstuk van de begroting. In de afzonderlijk begrotingen van de hoofd- 
stukken wordt deze informatie weergegeven bij de garantie-artikelen, 
resp. in de artikel-gewijze toelichting. 

Uitstaand risico en nieuwe machtigingen per hoofdstuk 

Hoofdstuk Risico van het Rijk aan het einde van Machtiging tot het verlenen 
van nieuwe garanties 

1988' 1 98g2 1 9903 1 98g2 1 9903 

III 

IV 

v 
VI I 

v111 
IX-B 

X 

X I 

Xll 

XIII 

XIV 

xv 
XVI 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlandse-Antilliaanse en 
Arubaanse Zaken 

Buitenlandse Zaken 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en Wetenschappen4 

Financiën5 

Defensie 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer6 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

Totaal 1 18 862 132212 136661 23 051 19 376 

Rekening. Inclusief een aandeel voor O.S. Het risico uit hoofde van de 
Vermoedelijke uitkomsten. Exclusief waarborg betalingsverplichtingen indemniteitsregeling gedurende het 
Ontwerp-begroting. Nederlandse Waterschapsbank N.V. ad 31,7 dienstjaar is p.m. geraamd. 
Exclusief garanties krachtens artikel N-2 miljoen ultimo 1988. 

van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet. Exclusief garanties uit hoofde van de 
begroting van het Bezitsvormingsfonds. 
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etalingen en ontvangsten op door het Rijk verstrekte garanties 

Hoofdstuk Omschrijving 
Ontwerp- Rekening 
begroting 

VIII 

IX-B 

X I 

XIII 

XIV 

Onderwijs en Wetenschappen Lager dan 5 miljoen 3 3 

Financiën Regeling bijzondere 
financieringen 127 142 

Particuliere 
participatiemaatschappijen 6 13 

Exportkredietverzekering 813 796 

Nederlandse 
Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden 5 5 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Deelneming in verlies 
Ordening en Milieubeheer gemeentegaranties eigen 

woningbezit 

Economische Zaken Garanties regionaal beleid 

Midden- en Kleinbedrijf 

Energiebeleid 

Lager dan 5 miljoen 

Landbouw en Visserij Lager dan 5 miljoen 2 3 

Totaal 1 086 1 0 5 9  1 238 1 196 970 

Ontwerp- Vermoe- 
begroting delijke 

uit- 
komsten 

2. Ontvangsten 

V Buitenlandse Zaken 

IX-B Financiën 

Ontwerp- 
begroting 

Ontwikkelingssamenwerking 

Regeling bijzondere 
financieringen en PPM 

Exportkredietverzekering 

Lager dan 5 miljoen 

XIII Economische Zaken Midden- en Kleinbedrijf 

XVI Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur Lager dan 5 miljoen 

Totaal 509 466 41 O 321 41 0 
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Overzicht burgerlijk rijkspersoneel per begrotingshoofdstuk 
- - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hoofdstuk Begrotings- Begrotings- Werkelijke Begrotings- Meerjarenramingen 
sterkte 1989 sterkte 1989 bezetting sterkte 

cf. Miljoenen- cf. Miljoenen- Per 1990 1991 1992 1993 1994 
nota l989 nota 1990' 30-6-1 989 

I I 

III 

IV 

v 

v I 
VII 

VIII 

IX-B 

X 

XI 

XII 

XI I I 

XIV 

xv 

XVI 

Hoge Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin 

Algemene Zaken 

Kabinet voor Nederlands- 
Antilliaanse en Arubaanse 
Za ken 

Buitenlandse Zaken (incl. 
Ontwikkelingssamen- 
werking) 

Justitie (incl. politie) 

Binnenlandse Zaken 

Onderwijs en 
Wetenschappen (incl. 
wetenschappelijke 
instellingen) 

Financiën (incl. 
belastingdienst) 

Defensie 

Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer2 

Verkeer en Waterstaat 

Economische Zaken 

Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Welzijn, Volksgezondhsid 
en Cultuur 

Totaal 160 667 158828 156428 149922 148968 148540 148506 148532 

l Bevat de toegestane mutaties t.o.v. de 
stand Miljoenennota 1989. 

Inclusief Bezitvormingsfonds. 
In dit totaal zijn 1838 (vanaf 1992 1448) 

nog te privatiseren/decentraliseren plaatsen 
niet opgenomen. 

Tijdelijke overschrijding door overkomst 
personeel (l 2,5) van WVC, nog niet in de 
begrotingssterkte 1989 opgenomen. 

Overschrijding betreft ca 100 man boven- 
tallig personeel bi j  de Informatiseringsbank. 

In dit totaal zijn 1750 nog te privatiseren 
plaatsen verwerkt. 
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In het overzicht zijn van alle departementen en de Hoge Colleges van 
Staat opgenomen de begrote personeelssterkte, omgerekend naar volle- 
tijdsfuncties, voor 1990 en de meerjarenramingen 1991-1 994, alsmede 
de werkelijke bezetting, eveneens volletijdsfuncties, op 30 juni 1989. 

De belangrijkste veranderingen in het personeelsvolume van de rijks- 
overheid voor het begrotingsjaar 1990 worden veroorzaakt door de 
afslankingsoperatie en door begrotingstechnische bijstellingen. Bij 
verschillende onderdelen van de rijksdienst is nagegaan welk personeel 
tot nu toe vanuit de materiële artikelen van de begroting werd betaald 
(het zgn. personeel buiten de begrotingssterkte). In de ontwerp- 
begroting 1990 is dit personeel ondergebracht in het personeelsartikel, 
hetgeen tot een stijging van de begrotingssterkte leidt met ruim 400 
plaatsen. 

Ten opzichte van de personeelsbegroting en meerjarenramingen van 
vorig jaar heeft zich een aantal wijzigingen ten gevolge van gewijzigd 
kabinetsbeleid voorgedaan. In het oog springend zijn de uitbreidingen bij 
Justitie ten behoeve van de versnelling van de asielprocedure en het 
toegenomen aantal asielverzoel<en, de wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht met betrekking tot inverzekeringstelling, het structureel maken 
van de noodcapaciteit bij het gevangeniswezen en het zgn. ((Schengen- 
informatiesysteem)). 

Een andere belangrijke mutatie betreft een uitbreiding bij de departe- 
menten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met 150 resp. 3 0  plaatsen. Deze 
uitbreiding houdt verband met het Nationaal Milieuplan. Voor Buiten- 
landse Zaken en voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn voor 
taken met betrekking tot de behandeling van asielverzoeken en de 
opvang van asielzoekers, 30  resp. 29 plaatsen opgenomen. Naast een 
aantal kleinere, soortgelijke wijzigingen hebben zich diverse reallocaties 
voorgedaan tussen de verschillende departementen. Door de privati- 
sering van het Rijks Computer Centrum kan de begroting van Binnen- 
landse Zaken worden verminderd met -t 700 plaatsen. 

Naast bovengenoemde summiere gegevens zullen de personele aspecten 
van de begroting 1990 meer uitgebreid aan de orde komen in een afzon- 
derlijke brief aan de Tweede Kamer. 
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Tabel 12.1. De ontwikkeling van de bruto overheidsschuld vanaf 1970; in miljoenen guldens en (tussen haakjes) in procenten van het 
nationale inkomen 

per ultimo 
schuld van provincies onderlinge schuld- 

staatsschuld en gemeenten verhoudingen overheidsschuld 

(1) (2) (3) ( 4 = 1 + 2 - 3 )  

Bron: Ministerie van Financiën, DNB. 
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Tabel 12.2. De ontwikkeling van de financieringsbehoefte van de overheid vanaf 
1970; in miljoenen guldens en (tussen haakjes) in procenten van het nationale inkomen 

rijk lagere overheid' overheid 
(1) (2) (3 = 1 + 2) 

Bron: Ministerie van Financiën, DNB. 

l Hieronder wordt verstaan: provincies, gemeenten, waterschappen, de Bank voor Neder- 
landsche Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank en de gemeenschappelijke 
regelingen met een bestuurlijk karakter. 

Tabel 12.3. De onhnrilckeling van het financieringstekort, de aflossingen en de finan- 
cieringsbehoefte van de overheid vanaf 1970; in  miljoenen guldens en (tussen haakjes) in 
procenten van het nationale inkomen 

financieringstekort1 aflossingen financieringsbehoefte 
(1) (2) (3 = 1 + 2) 
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Tabel 12.4. De ontwikkeling van de rentelasten en de aflossingen van het rijk vanaf 
1970; in miljoenen guldens en (tussen haakjes) in procenten van het nationale inkomen 

totale uitgaven 
rentelasten aflossingen hoofdstuk IX A 

(1) (2) (3 = 1 + 2) 

Bron: Voor de jaren 1970 tot en met 1988 Rekening Hoofdstuk IX A, voor 1989 Vermoede- 
lijke Uitkomsten en vanaf 1990 Begroting en Meerjarenramingen van Hoofdstuk IX A. 

l Als gevolg van de privatisering van de PTT vervallen met ingang van 1989 op Begroting IX 
A de post rente over reserves van de PTT (onderdeel uitmakend van artikel 03.01) en de 
post rente over in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van de PTT (onderdeel uitmakend van 
artikel 02.01). Deze wijziging heeft een neerwaarts effect op de rentelasten in 1989 en 
volgende jaren. In 1988 bedroegen de desbetreffende posten in totaal 1036 miljoen gulden, 
hetgeen overeenkomt met 0,25% van het nationale inkomen. 

Sinds 1 januari 1988 wordt, als uitvloeisel van de deregulering van de kapitaalmarkt per 1 
januari 1986, het schatkistpapier met een oorspronkelijke looptijd van 2 jaar of meer tot de 
gevestigde schuld gerekend. Het gaat hierbij om een bedrag van 5834 miljoen gulden. Dit 
heeft tot gevolg dat het in 1988, 1989 en 1990 vervallende schatkistpapier met een 
oorspronkelijke looptijd van 2 jaar of meer tot de aflossingen op de gevestigde schuld wordt 
gerekend. In 1988 gaat het om een bedrag van 3004 miljoen, in 1989 om l855  miljoen en in 
1990 om 975 miljoen gulden. 
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(met ter vergelijking de cijfers van de balansen 1984 t/m 1987) 

Activa 31 dec. 1984 31 dec. 1985 31 dec. 1986 31 dec. 1987 31 dec. 1988 

Kas-, bank en girosaldi 2 322 4 062 6 750 4 282 4 583 

Vorderingen op korte termijn: 

a. Belastingen 

b. Overige 

Vorderingen uit hoofde van contracten e.d., 
waartegenover verplichtingen staan 13  860 14 552 15431 13  859 14 572 

Vorderingen op lange termijn: 

a. Leningen woningwetbouw 

b. Overige 8 129 8 505 12 655 11 741 11 821 

Deelnemingen in en leningen aan 
internationale instellingen 

Staatsbedrijven en deelnemingen in 
ondernemingen 

Onroerende en roerende goederen 113405 1 16 940 122010 125 340 1 27 040 

Diverse activa 107 8 9 80  89 6 2 

Saldo 28 280 41 485 57 61 6 69 356 90 149 

327 529 391 368 400 925 41 5 043 445 536 

l Een toelichting op de  staatsbalans wordt 
separaat aan het parlement verstrekt. 
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Passiva 31 dec. 1984 31 dec. 1985 31 dec. 1986 31 dec. 1987 31 dec. 1988 

Schulden op korte termijn: 

a. Schatkistpapier in omloop 

b. Overige 

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

Verplichtingen, verband houdende met de 
deelnemingen in internationale instellingen 

Stortingen door rijksfondsen in anticipatie op 
uit te geven vaste leningen 

Schulden op lange termijn: 

a. Binnenlandse schuld 

b. Verplichtingen betreffende 
pensioenfondsen en het Invaliditeits- 
en Ouderdomsfonds 

c. Overige 

Reserve waardeveranderingen 

Voor een overzicht van de door het Rijk 
verstrekte garanties wordt verwezen naar 
bijlage 10 betreffende ((overzicht van de 
garantieverlening door het Rijkn. 

Bijlage 13 



Overzicht niet-relevante mutaties collectieve lastendruk 11986-1990 
(+  is niet-relevante stijging CLD) 

A. Feitelijk geregistreerd 
CLD-cijfer (in % NI) 

B. Verschil feitelijk 
geregistreerde 
CLD-cijfers met het 
taakstellende niveau 
meerjarencijferbrief 
(B=A-52,1%) 

C. Niet-relevante mutaties 
(in miljarden) 
1. Omzetting WIR in 
lastenverlichting 
2. Werkgeverslasten 
overheid AKW 
3. Desaldering en 
snellere registratie WIR 
4. Privatisering PTT 
5. Overschrijding 
VUT-regeling 
6. COVA-heffing 
7. MOOZ 
8. Verevening/premie- 
heffing 
9. Verschuiving 
particuliere ziektekosten 
naar AWBZ 
10. Brutering Oort 

Totale niet-relevante 
mutatie 
Idem, in % NI 

D. Incidentele factoren 

Relevant verschil met het 
taakstellende niveau 
meerjarencijferbrief 
(D = B - C) 

F Collectieve lastendruk 
gecorrigeerd voor 
statistische vertekeningen 
en incidentele factoren 

Voor een toelichting op de diverse posten en de bijbehorende cijfers zij 
verwezen naar bijlage 16.6 van de Miljoenennota 1989. Ten opzichte van 
de Miljoenennota 1989 zijn cijfers voor het jaar 1990 toegevoegd. 
Voorts zijn de cijfers voor de VUT-overschrijding (post C.5) en de privati- 
sering van de PTT (post C.4) geactualiseerd. Bovendien is toegevoegd de 
post 'brutering Oort' (post C.10). Ten aanzien van deze post de volgende 
toelichting. De voorgenomen wijziging van de belasting- en de premie- 
wetgeving op basis van de voorstellen van de commissie-Oort leiden tot 
hogere bruto uitkeringslasten voor de AOW en de AWW. Over de 
AOW-uitkeringen zullen AAW- en AWBZ-premies worden geheven, over 
de AWW-uitkeringen zullen alle volksverzekeringspremies worden 
geheven. Op basis van de netto-koppeling aan het minimumloon leidt dat 
tot hogere bruto AOW- en AWW-uitkeringen. Daarnaast nemen ook de 
uitkeringen ingevolge de werknemersverzekeringen toe vanwege het feit 
dat ook de AAW- en de AWBZ-premies betaald zullen moeten worden. 
De hogere premies worden gecompenseerd door een overhevelings- 
toeslag. 

Ten aanzien van post C.9 zij opgemerkt dat ervan uitgegaan wordt dat 
de tweede tranche Dekker geen effect heeft op 1990. 
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Voor 1990 zijn naast de niet-relevante mutaties ook de incidentele 
factoren van belang. Er is sprake van twee incidentele factoren die de 
collectieve lastendruk 1990 in neerwaartse zin beïnvloeden. De eerste 
heeft betrekking op het exploitatiesaldo in de sociale fondsen. In de 
meerjarencijferbrief werd nog gerekend met een positief exploitatiesaldo 
van 1,2 miljard. Thans is sprake van een negatief exploitatiesaldo van 1,6 
miljard (incl. AKW). Het verschil, dat tot uitdrukking komt in een lagere 
premiedruk, bedraagt 2,8 miljard (0,6% NI). Het thans voorkomende 
negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door het in 1990 beneden 
lastendekkend niveau vaststellen van premies. 

De tweede incidentele factor heeft betrekking op de 
WIR/AKW/Vpb-operatie van voorjaar 1988. In de in de tabel hierboven 
weergegeven correctie-methodiek wordt niet gecorrigeerd voor de struc- 
tureel optredende mutaties. Indien men dat wel zou doen, zou de collec- 
tieve lastendruk ruim 0,3% NI hoger uitkomen. 

Beide incidentele factoren tezamen bedragen ruim 0,9% NI. 

De omvang van de collectieve uitgavenquote (CUQ) wordt mede 
bepaald door een aantal bijzondere factoren. Daarvan volgt hieronder 
een overzicht voor de periode 1986-1 990. Voor een toelichting op de 
posten zij verwezen naar bijlage 16.6 van de Miljoenennota 1989. 
Evenals bij het overzicht voor de collectieve lastendruk zijn cijfers voor 
het jaar 1990 toegevoegd. Voorts zijn de cijfers ten aanzien van de 
VUT-overschrijding (post C.4) en de privatisering van de PTT (post C.3) 
geactualiseerd. Toegevoegd is de post 'brutering Oort' (post C.5); voor 
een toelichting hierop zij verwezen naar het hierboven weergegeven 
overzicht voor de collectieve lastendruk. 

Overzicht bijzondere mutaties in de collectieve uitgavenquote 1986-1 990 
(+ is stijging collectieve uitgaven) 

Feitelijk geregistreerde 
collectieve uitgavenquote 67,l % 68,8 % 66,O % 62,O % 62,l % 
Feitelijke 
jaar-op-jaarmutatie' - 4 1,7 O/O - 2,8 '/O - 4.0 % + 0.1 9'0 
Bijzondere factoren (in 
miljarden) 
1. Afschaffing 
WIR-basispremie - - - 0,65 - 2.3 - 3,2 
3. Privatisering PTT - - - + 1,7 + 2'4 
4. Overschrijding VUT + 0,2 f 0,25 + 0,65 + 0,9 + 1.1 
5. Verschillen particuliere 
ziektekosten AWBZ - - + 1,0 + 1,0 
6. Brutering Oort - - - - + 7.3 

Totaal + 0,2 + 0,25 0.0 + 1,3 + 8,6 
Idem in % NI + 0,l % 4 0.1 % 0,0% + 0.3 % + 1,9 % 

Jaar-op-jaarmutatie a.g.v. 
bijzondere factoren1 + 0,2 + 0.05 - 0,25 + 1,3 + 7,3 
Idem in 9/0 NI  + 0,l % + 0,O % - 0,l % + 0.3 % + 1,6 % 
Jaar-op-jaarmutatie 
exclusief bijzondere 
factoren (E = B - D) + 0,l % + 1,7 % - 2.7 % - 4.3 % - 1.5% 
Collectieve uitgavenquote 
gecorrigeerd voor 
bijzondere factoren 67.0 % 68,7 % 66,O % 61.7 % 60,2 % 

l Met het begrip jaar-op-jaarmutatie wordt bedoeld de mutatie tussen jaar t-1 en jaar t. 
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Overzicht bijzondere mutaties in de rijksuitgavenquote 1986-1 990 
( f  is stijging rijksuitgaven) 

1986 1987 1988 1989 1990 

Feitelijk geregistreerde 
rijksuitgavenquote 44,7% 45,4% 43,l O/O 41.5 Yo 
Feitelijke 
jaar-op-jaarmutatie - + 0,7% - 2,3 % - 1,6 % 
Bijzondere factoren (in 
miljarden) 
1. Afschaffing 
WIR-basispremie - - 0,65 - 2,3 
2. Rijksbijdrage AKW - - + 0,65 + 4,7 
3. Privatisering PTT - - - - 2,9 

Totaal 
Idem in % NI 

Jaar-op-jaarmutatie a.g.v. 
bijzondere factoren' - - 0,5 
Idem in 9'0 NI - - - - O,l% 
Jaar-op-jaarmutatie 
exclusief bijzondere 
factoren (E = B - D) - + 0,7% - 2,3 % - 1,5 9'0' 
Rijksuitgavenquote 
gecorrigeerd vocr 
bijzondere factoren 44.7% 45,4% 43,l % 41,7% 

Inclusief afrondingsverschillen. 



Tabel 17.1. Uitgaven van de collectieve sector exclusief debudgetteringen naar bestedende overheidsorganen 
(bedragen in miljarden guldens)' 

Jaar Nationaal 
inkomen 

(netto 
markt- 

prijzen) 

Rijk Overige publiek- Sociale verzekeringen Gehele collectieve 
rechtelijke lichamen sector3 

Bedrag In %I van Bedrag In % van 
het N.l. Bedrag In O/O van het N.l. Bedrag In % van 

het N.l. het N.l. 

l Ontleend aan CBS- en CPB-cijfers. 
Vanaf 1969 zijn de Nationale Rekeningen 

gereviseerd door het CBS. 
Excl. debudgetteringen; zie hiervoor 

bijlage 17.2. Opgemerkt zij dat de collec- 
tieve uitgavenquote inclusief debudgette- 
ringen is. 
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De collectieve uitgaven bestaan uit de uitgaven van het Rijk, van de 
overige publiekrechtelijke lichamen (OPL) en de sociale fondsen. De 
optelling (consolidatie) van deze uitgaven in de tabel is afkomstig van het 
CPB. Wat betreft de realisatiejaren heeft het CPB hierbij geput uit de 
Nationale Rekeningen van het CBS. 

De in bijlage 17.1 en 17.2 opgenomen cijfers zijn niet te herleiden tot 
cijfers uit de rijksbegroting, die overal elders in de Miljoenennota gepre- 
senteerd worden. Dit is een gevolg van definitie- en indelingsverschillen. 
Met name is van belang dat de indeling van het CPB naar bestedende 
overheidsorganen is. Voorts is van belang dat de cijfers deels gesal- 
deerde bedragen zijn, d.w.z. betrekking hebben op het saldo van 
uitgaven en ontvangsten. 

Tabel 17.2 De uitgaven van de collectieve sector inclusief debudgetteringen naar economische categorieën (in procenten van 
het nationale inkomen)' 

Jaar Lonen Netto Netto Totaal Overdr. Overdr. Overdr. Rente Prijsver- Netto Totaal Debud- Totaal 
en mate- investe- eigen gezinnen be- buiten- op over- lagende kre- excl. gette- incl. 

sociale riële ringen beste- drijven land3 heids- subsi- dieten5 debud- ringen debud- 
lasten con- dingen schuld dies4 gette- Rijk gette- 

sumptie2 ringen ringen 

l Ontleend aan CBS- en CPB-cijfers. 
Inclusief afschrijvingen. 
Exclusief afdrachten aan de EG. Deze 

afdrachten worden niet meegeteld, omdat 
de betalingen van de EG, die via de 
overheid naar de Nederlandse boeren 
worden gesluisd, al worden meegeteld als 
een collectieve uitgaaf, nl. onder de kolom 
prijsverlagende subsidies. 

Deze kolom bevat het saldo van 
prijsverlagende subsidies en 
kostprijsverhogende heffingen. 

Exclusief vervroegde aflossingen op 
woningwetleningen. Inclusief de 
opbrengsten uit hoofde van verkoop van 
staatsdeelnemingen. 

Vanaf 1969 zijn de Nationale Rekeningen 
gereviseerd door het CBS. 
' Zie bijlage 16.6 voor een nadere 
toelichting. 

Zie voetnoot 5. 
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Tabel 18.1 Stand der verantwoording per 5 september 1989 (suppletore begrotingen) 

jaar Aantal nog waarvan nog 
tot stand in te dienen 
te brengen bi j  Financiën 
suppletore 
begrotings- 
wetten 

- 

waarvan in waarvan in waarvan in 
interdeparte- behandeling behandeling 
mentaal bi j  de Twee- bi j  de Eerste 
traject de Kamer Kamer 
(DepJFin) 

- - 

Totaal 63 37 23 3 

" In te dienen bij de TK uiterlijk de derde 
dinsdag van september 1989. Betreft respec- 
tievelijk ~IotwettenJrekeningen 1988 en sup- 
pletoire begrotingen naar aanleiding van de 
Voorjaarsnota 1989. 

Tabel 18.2. Stand der verantwoording per 5 september 1989 (rekeningen) 

Jaar RekeningJRijksrekeningJRekenwet 

1979 Rijksrekening door de Algemene Rekenkamer goedgekeurd. Ontwerp-Rekenwet in 
behandeling bi j  de Eerste Kamer (Kamerstuk 20 676). 

1980 Rijksrekening ligt ter goedkeuring bi j  de Algemene Rekenkamer 

l98 1 Idem als 1 980. 

I982 Idem als 1980. 

l983 Idem als 1980. 

l984 Idem als 1980. 

l985 Idem als 1980 

l986 Idem als 1980 

1987 Inzending van Rijksrekening aan de Algemene Rekenkamer wacht op vaststelling 
suppletore begrotingen. 

l988 Alle departementale rekeningen (inclusief die van de begrotingsfondsen en van de 
staatsbedrijven) zijn officieel aan de Algemene Rekenkamer overgelegd met 
uitzondering van de rekening van de PTT. 
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Tabel 18.3 Stand van de accountantscontrole bij de departementen over 1988 

Hoofdstuk Datum rapport over Aard verklaring Opmerkingen 
1988 opgenomen in 

accountantsrapport 

HC/Kab.Kan. 

AZ1 

KabNA 

BuZa 

Justitie 

BiZa 

O&W 

Financiën 

Defensie 28-04-1 989 

VROM 28-04-1 989 

XIII EZ 

XIV L&V 

xv SZW 

XVI WVC 

goedkeurend onder 
voorbehoud 

goedkeurend 

goedkeurend 

geen verklaring 

oordeelonthouding 

geen verklaring 

goedkeurend onder 
voorbehoud 

geen verklaring 

goedkeurend 

oordeelonthouding 

26-04-1 989 geen verklaring 

28-04-1 989 goedkeurend 

28-04-1 989 goedkeurend onder 
voorbehoud 

21 -04-1 989 geen verklaring 

27-04-1 989 goedkeurend onder 
voorbehoud 

Verklaring gepland 
over dienstjaar 
1991 

Verklaring heeft 
niet betrekking op 
de verplichtingen 

Verklaring gepland 
over dienstjaar 
1989 

De belasting- 
ontvangsten zijn 
niet in de 
accountantscon- 
trole begrepen; 
verklaring gepland 
over dienstjaar 
1990 

Verklaring heeft 
niet betrekking op 
de verplichtingen 
en de saldibalans 

Verklaring gepland 
over dienstjaar 
1989 

Verklaring gepland 
over dienstjaar 
1989 

l inclusief hoofdstuk I, Huis der Koningin 
met uitzondering van de geheime uitgaven 
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Toelichting bij tabel 18.3 

Tabel 18.3 bevat een overzicht van de stand van de accountantscontrole 
bij de departementen met betrekking tot het dienstjaar 1987. Ter 
toelichting op de aard van de verklaring het volgende. 

Het werk van de accountantsdienst mondt uit in een rapport aan de 
minister. Indien sprake is van een volkomen controle wordt in dat rapport 
een van de volgende verklaringen bij de jaarlijkse financiële verant- 
woording van het ministerie opgenomen: 

de goedkeurende verklaring houdt in dat de accountantsdienst tot het 
oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de eraan te 
stellen eisen; 

de goedkeurende verklaring onder voorbehoud houdt in dat terzalte van 
de verantwoording bedenkingen of onzekerheden bestaan die aan de 
goedkeurende strekking van de verklaring niet wezenlijk afbreuk doen, 
doch die van zodanig gewicht zijn dat zij in de verklaring tot  uitdrukking 
dienen te worden gebracht; 

de afkeurende verklaring houdt in dat de accountantsdienst to t  het 
oordeel is gekomen dat de verantwoording niet voldoet aan de eraan te 
stellen eisen; 

de verklaring van oordeelonthouding houdt in dat bij de accountants- 
dienst onzekerheden zijn blijven bestaan van zodanige aard en omvang 
dat deze geen goedkeurend of afkeurend oordeel omtrent de 
getrouwheid van de verantwoording als geheel kan uitspreken. Het is de 
accountantsdienst verboden zodanige verklaringen te  geven: 
- indien de accountantsdienst andere beperkingen bij het onderzoek 

heeft aanvaard of aangebracht dan die voortvloeiende uit objectieve 
verhinderingen of, 
- indien het onderzoek heeft uitgewezen dat de verantwoording niet 

voldoet aan de eraan te stellen eisen. 
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In hoofdstuk 6, paragrafen 6.3 en 6.4, is in het kort ingegaan op de 
aard van de meerjarencijfer-exercitie en het karakter, de onderbouwing 
en het gebruik van meerjarencijfers. In deze bijlage zal nader worden 
ingegaan op de resultaten van de korte-termijnaanpak van de meerjaren- 
cijfer-exercitie. 

Jaarlijks worden naast de begrotingscijfers de meerjarencijfers 
opgesteld. Deze meerjarencijfers weerspiegelen de budgettaire gevolgen 
zowel van het bestaande beleid als van de door het kabinet geaccor- 
deerde wijzigingen in het bestaande beleid. Goede begrotings- en 
meerjarencijfers zijn van groot belang voor een goede en afgewogen 
besluitvorming over de te stellen prioriteiten in de collectieve sector. De 
voortdurende overschrijdingen van begrotings- en meerjarencijfers in de 
afgelopen jaren hebben de prioriteitenstelling op negatieve wijze 
beïnvloed. 

De Studiegroep Begrotingsruimte heeft in haar achtste rapport, dat op 
23 januari 1989 is verschenen1, het kabinet geadviseerd om ten behoeve 
van het komende regeerakkoord na te gaan of de huidige meerjaren- 
cijfers een adequaat beeld geven van de budgettaire gevolgen van 
ongewijzigd beleid. Dit vormde de aanleiding tot het uitvoeren van een 
exercitie gericht op het opstellen van zo realistisch mogelijke begrotings- 
en meerjarencijfers, de zogenoemde meerjarencijfer-exercitie. Het 
kabinet is van mening dat met de thans gepresenteerde ramingsbijstel- 
lingen een zo realistisch mogelijk beeld wordt gegeven van de budget- 
taire gevolgen van het bestaande beleid. Dat deze ramingsbijstellingen 
vooral in de eerste jaren relatief gering van omvang zijn (zie tabel 19.1 ), 
kan onder andere worden verklaard door het feit dat de departementen 
bij de start van de meerjarencijfer-exercitie al behoorlijk met de begro- 
tingsvoorbereiding 1990 en het opstellen van meerjarencijfers waren 
gevorderd. Daarbij is de raming van een aantal beschouwde begrotings- 
posten reeds aangepast aan de gewijzigde veronderstellingen. Gewezen 
kan worden op de brieven van de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen en van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer2 , waarbij de Kamer is 
geïnformeerd over de bijstellingen welke op beide hoofdstukken noodza- 
kelijk bleken te zijn. 

Een betere onderbouwing van de begrotings- en meerjarencijfers wil 
nog niet zeggen dat daarmee elke overschrijding in de toekomst is uitge- 
sloten. u aar voor zijn en blijven er te veel onzekere factoren in het spel 

, Tweede Kamer, 1988-1989, 20 995, nr. waarvan de uitkomsten van de ramingen afhankelijk zijn. Wel zal met 
Tweede Kamer i 988-1 989, 20 800, nr. betere onderbouwingen in voorkomende gevallen een adequate 

106 respectievelijk Tweede Kamer verklaring kunnen worden gegeven voor de noodzakelijke ramingsbijstel- 
1988-1 989, 20 800, nr. 109. lingen. 

Bijlage 19 



Met betrekking tot het doel van de meerjarencijfer-exercitie is in de 
brief van de minister van Financiën van 29 mei j.l.3 , een expliciet onder- 
scheid gemaakt tussen een korte- en lange-termijnaanpal~ 

termijn is de aandacht geric 
rjarenramingen van o 

weergave vormen van bestaand beleid. Het doel hiervan is om bij de 
start van het nieuwe kabinet zo goed mogelijk de budgettaire conse- 
quenties van bestaand beleid respectievelijk reeds afgesproken beleids- 
wijzigingen weer te geven. Daarbij zijn als open-einderegelingen aange- 
merkt die regelingen die zijn opgenomen in de Notitie Toetsingskriteria 
open-einderegelingen4. 

De korte-termijnaanpak van de exercitie is nadrukkelijk beperkt tot 
pure ramingsbijstellingen, dat wil zeggen bijstellingen in verband met 
ontwikkelingen die zich stellig voordoen ais gevolg van ongewijzigd 
beleid. In een aantal gevallen is afgeweken van het kader van de Notitie 
Toetsingskriteria. Dit is gebeurd omdat de Notitie Toetsingskriteria op 
een aantal punten bijgesteld moest worden (bijvoorbeeld rentevergoe- 
dingen bij belastingteruggaven op het hoofdstuk Financiën) of omdat de 
samenhang met wel beschouwde regelingen dermate groot was dat het 
niet meenemen van de desbetreffende ramingsbijstellingen zou leiden tot 
een te fragmentarisch beeld (leerlingaantallen beïnvloeden zowel 
uitgaven als ontvangen lesgelden bij Onderwijs en Wetenschappen; 
wachtgelden Onderwijs en Wetenschappen en VUT-restgroepregeling 
beïnvloeden de aanvullende post loonbijstelling). Voorts is meer in het 
algemeen aandacht besteed aan de niet-belastingontvangsten. Dit heeft 
bij het hoofdstuk Economische Zaken aanleiding gegeven tot een tweetal 
ramingsbijstellingen. 

Het beperken van het onderzoek tot open-einderegelingen vloeit voort 
uit het bovenomschreven doel van de meerjarencijfer-exercitie. Het gaat 
immers om de budgettaire gevolgen van het bestaande beleid, respectie- 
velijk reeds afgesproken wijzigingen in het beleid. Daarom bood de 
exercitie geen plaats voor het naar voren brengen van allerlei nieuwe 
beleidsvoorstellen. Daartoe moeten ook worden gerekend mogelijke 
bijstellingen van e uitgaven waarvan het wenselijk zou 
kunnen worden geoordeeld om op basis van bepaalde volume-ontwikke- 
lingen (bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen; zie ook het recente 
Trendrapport Kwartaire Sector 1970-1 993 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau) de meerjarencijfers te herzien. Gebudgetteerde uitgaven zijn 
immers per definitie taakstellend; voor wijziging van het niveau van 
dergelijke uitgaven is een uitdrukkelijke politieke beslissing noodzakelijk, 
waarna er geen sprake meer is van ongewijzigd beleid. Dergelijke 
beleidswijzigingen vallen derhalve buiten de korte-termijnaanpak van de 
meerjarencijfer-exercitie. 

e-termijnaanpak van de meerjarencijfer-exercitie 
is de kwaliteit van de onderbouwing van de begrotings- en meerjaren- 
cijfers te verbeteren. Er zal in het algemeen een duidelijk verband gelegd 
dienen te worden tussen enerzijds begrotings- en meerjarencijfers en 
anderzijds de factoren die uiteindelijk het uitgavenverloop bepalen. 
Uitvloeisel hiervan zal zijn dat in de artikelsgewijze toelichting van de 
officiële begrotingsstukken consequenter en meer gedegen aandacht 
wordt besteed aan deze determinerende factoren. De lange-termijn- 

Tweede Kamer 1988-1989, 20 995, nr .  2. aanpak beperkt zich, gelet op de bredere doelstelling, niet tot 
Tweede Kamer 1988-198gI 20862, nrs. open-einderegelingen, maar heeft betrekking op alle uitgaven en 

1-2. niet-belastingontvangsten. 
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Het kabinet beseft dat met goede onderbouwingen het probleem van 
de ongewisheid van de budgettaire consequenties van de open-eindere- 
gelingen niet de wereld uit is. Immers het beroep dat op een 
open-einderegeling zal worden gedaan is in zeer veel gevallen moeilijk 
voorspelbaar. De regelingen zijn complex en het beroep erop wordt 
beïnvloed door zeer veel factoren, die even zovele onzekerheden in de 
ramingen introduceren. In deel B van deze bijlage zal nader worden 
ingegaan op de onzekerheden. 

Een ander kenmerk van de open-einderegelingen is dat de rechten 
welke worden ontleend aan de open-einderegeling juridisch afdwingbaar 
zijn. Overschrijdingen van begrotingsramingen zijn dan ook niet zomaar 
tegen te houden, tenzij de regelingen zelf worden aangepast. Het blijft 
daarom noodzakelijk, teneinde de beheersbaarheid van de rijksuitgaven 
te vergroten, voort te gaan op de ingeslagen weg om de afhankelijkheid 
van niet door de overheid beïnvloedbare factoren te verminderen. Het is 
van groot belang om regelmatig te evalueren of het open-eindekarakter 
van een regeling nog wel terecht is. Voor een systematische evaluatie 
van de open-einderegelingen heeft het kabinet in 1988 een aantal 
toetsingskriteria vastgesteld (zie paragraaf 6.4 van de Miljoenennota 
1989 en de eerder genoemde Notitie Toetsingskriteria open-einderege- 
lingen). 

Verwerking resultaten 

Het kabinet is van mening dat de resultaten van de onderhavige 
exercitie van dienst kunnen zijn bij de kabinetsformatie en de vaststelling 
van het regeerakkoord. Het is een zaak van het nieuwe kabinet om de 
vraag te bezien hoe de ramingsbijstellingen ingepast moeten worden in 
het budgettaire kader. 

De thans geïnventariseerde ramingsbijstellingen zijn daarom niet 
verwerkt in de ontwerp-begrotingen 1990. De ramingsbijstellingen zijn 
wel als een aparte aanvullende post in deze Miljoenennota opgenomen 
en verwerkt in de financieringstekortraming. 

Resultaten en onzellcerheidsfactoren 

A. Resultaten korte-termijnaanpak 

Tabel 19.1. Ramingsbijstellingen bij open-einderegelingen en niet-belastingont- 
vangsten op de rijksbegroting, voortvloeiend uit de meerjarencijfer-exercitie (in 
miljoenen; + = tekortverslechterend) 

Hoofdstuk 1990 1991 1992 1993 1994 

V BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Verblijfsvergoedingen 
personeel buitenlandse 
dienst + 4,O + 4,O + 4,O + 4,O + 4,O 

VI JUSTITIE 

Rechtshulp + 20,O + 25,5 + 32,5 + 41.3 + 50,4 

VII BINNENLANDSE 
ZAKEN 

Diversepensioenwetten+ 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0 3  
Algemene pensioenwet 
politiekeambtsdragers - 0,3 - 1,3 - 0,9 + 0,1 + 0,8 
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Hoofdstuk 1990 1991 1992 1993 1994 

IX-B 

XIII 

XV 

ONDERWIJS E N  

Leerlingen- en 
studentenaantallen HBO + 12,O + 40,O + 75,O + 11 5,O + 100,O 
Afrekening oude jaren 
basis- en speciaal 
onderwijs + 30,O 
Extrapolatie 
AVO-onderwijs + 5,5 
Ontvangen lesgelden 
(niet belas- 
tingontvangst) + 24,5 
Studiefinanciering en 
tegemoetkoming 
studiekosten als gevolg 
van macro-mutaties + 78,8 + 38,8 + 13,2 + 7,5 + 1,8 
Studiefinanciering i.v.m. 
aantallen studenten WO + 4,O + 12,O + 20,O + 30,O + 35,O 

Rentevergoeding 
belastingteruggaven + 76,O + 76,O + 76,O + 76,O + 76,O 

ZAKEN 

DSM 
(niet-belastingont- 
vangst) - 6,4 - 36,4 - 36,4 - 36,4 - 36,4 
Hoogovens 
(niet-belasting 
ontvangst) - 58,O - 25,O - 10,0 

SOCIALE ZAKEN EN 
EWI<GELEGEl\lHlEID 

VVU-regeling + 0,5 + 0,7 + 2,6 + 2,9 
Toeslagenwet - 38,O - 29'2 - 20,5 - 18,2 - 13,7 
IOAW - 7,6 - 2,7 - 0,4 - 0,4 + 123,O 
I OAZ - 0,4 - 0,3 + 0'2 - 1,8 + 1,7 
ABW/RWW - 56,6 - 31,2 + 162,5 + 286,5 + 441 , l  
AKW - 226,2 - 56,7 + 10,2 + 10,9 + 8,5 

Sub-totaal SZW - 328,3 - 1 19,4 + 154,6 + 280,2 + 560,6 

Aanvullende post 
loonbijstelling 
Wachtgelden O&W 
(sociaal beleidskader 
HBO) + 40,O + 38,O + 36,O + 34,O + 32,O 
Wachtgelden O&W 
(KSM en DAO) + 10,O + 16,s + 13,O + 10,O + 10,O 
VUT-restgroepregeling + 30,O + 30,O + 30,O + 30,O + 30,O 

Sub-totaal aanvullende 
post loonbijstelling + 80 + 84,5 + 79,O + 74,O + 72,O 

Totaal generaal - 87,8 + 99,O + 407,3 + 591,9 + 894,7 
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De in tabel 19.1. weergegeven ramingsbijstellingen, welke thans door 
het kabinet als realistisch worden beoordeeld, kunnen als volgt worden 
toegelicht. 

en zal de periodieke aanpassing van de gemid- 
delde duurtecorrectiefactor leiden tot hogere verblijfsvergoedingen van 
het personeel in het buitenland. Gezien het onvoorspelbare karakter van 
deze correctiefactor, welke immers rekening houdt met de gerealiseerde 
inflatie in de verschillende landen, wordt deze aanpassing vooralsnog 

nstant gehouden. 
e zal de verwachte toename van het aantal toevoegingen in 

zowel straf- als civiele zaken leiden tot hogere kosten van de rechtshulp. 
Voor de civiele procedures is daarbij uitgegaan van een gelijkblijvend 
gemiddeld toevoegingsbedrag, terwijl voor de strafzaken een gemiddeld 
lager toevoegingsbedrag wordt verondersteld. 

aken zal een geringe opwaartse bijstelling 
noodzakelijk zijn in verband met een stijgende lijn in het aantal pensioen- 
gerechtigde europarlementariërs. Voorts worden de uitkeringen aan 
gewezen bewindspersonen bijgesteld in verband met gewijzigde veron- 
derstellingen ten aanzien van het aantal uitkeringsgerechtigde gewezen 

pen bestaat de belangrijkste onzeker- 
en studenten (in combinatie met de 

gemiddelde studieduur). De in de ontwerp-begroting 1990 verwerkte 
aantallen HBO-studenten zijn gebaseerd op gegevens ultimo april van dit 
jaar. Thans zijn meer aktuele instroomprognoses bekend. Deze zullen 
leiden tot een opwaartse bijstelling van de uitgavenramingen bij het 
HBO. Hierbij is rekening gehouden met de effecten op de uitgaven voor 
studiefinanciering. De nacalculatie van voorgaande jaren (het gaat hierbij 
om 17 000 wijzigingsvoorstellen) zal bij het basis- en speciaalonderwijs 
leiden tot een meeruitgave van 3 0  miljoen in 1990. De ontvangsten uit 
lesgelden (niet-belastingontvangsten) zijn in sterke mate afhankelijk van 
het aantal leerlingen, meer specifiek het aantal lesgeldplichtigen. Er zal 
een relatief geringe neerwaartse bijstelling plaatsvinden in 1994 in 
verband met een lager dan geraamd aantal lesgeldplichtigen. De jongste 
macro-economische gegevens ten aanzien van de werkloosheidsontwik- 
kelingen en de aanpassingen van uitkeringen zullen leiden tot een 
opwaartse bijstelling van de ramingen bij de studiefinanciering en de 

tingdienst meer invorderingsrente te 
lichtigen dan oorspronkelijk was geraamd. 

Dit is vooral te wijten aan de hoge voorlopige aanslagen, waardoor later 
over het terug te storten bedrag rente moet worden vergoed. In de 
Voorjaarsnota 1989 is hier reeds melding van gemaakt. De toentertijd 
geraamde extra uitgaven bij Financiën van structureel 24 miljoen zullen 
naar huidige inzichten verhoogd moeten worden met 76 miljoen. 

Ische Zaken worden hogere ontvangsten uit hoofde van 
dividenden DSM en Hoogovens geraamd. Het ligt voor de hand dat de 
hogere ontvangsten/meevallers bij de kabinetsformatie in aanmerking 
zullen worden genom van tegenvallers. 

Bij Sociale Zaken enheid zal als gevolg van de 
gewijzigde macro-ec derstellingen en het mislukken van 
de zogenoemde verdiscontering een groot aantal wijzigingen noodza- 
kelijk zijn in de sfeer va de sociale zekerheid. 

Op de aanvw8ierirde ost loonbijstelling zullen de ramingen van de 
wachtgelden O&W bijgesteld dienen te worden. Dit is een gevolg van 
het sociaal beleidskader voor het HBO. Onderwijspersoneel dat afvloeit 
en geen vacature meer kan opvullen, valt met ingang van 1990 in de 
wachtgeldvoorziening. Het totale budgettaire beslag wordt bepaald door 
het aantal uitkeringsgerechtigden en de hoogte van de gemiddelde 
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wachtgelduitkering. Ditzelfde geldt voor de wachtgeldconsequenties als 
gevolg van de Itleine-scholenmaatregel en het dag- en avondonderwijs. 
Daarnaast zal de raming van de VUT-restgroepregeling opwaarts bijge- 
steld moeten worden met structureel 30  miljoen, in verband met de reali- 
satiecijfers van voorgaande jaren. 

Afzonderlijke vermelding verdienen de open-einderegelingen op het 
terrein van de wo . Het gaat hierbij om de farmaceu- 
tische hulp en de specialistische hulp. Ten aanzien van het financieel 
kader van de volksgezondheid na 1990 wordt uitgegaan van een reken- 
technische veronderstelling van 1%-volumegroei per jaar. Op basis van 
deze groei-afspraak worden jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg 
(FOZ) de meerjarige uitgavenkaders voor de volksgezondheid vastge- 
steld. De concrete verdeling van de bedragen naar de verschillende 
volksgezondheidssectoren -waarvan de bovengenoemde open-eindere- 
gelingen deel uitmaken- vindt in een later stadium plaats. 

Babel 49.2. Ramingsbijstellingen bij de Sociale verzekeringen (mutaties t.o.v. FNSZ 
'89; in miljoenen; + = teltortverslechterend) 

Demografische 
regelingen 

AOW 
AWW 
AKW 
VUT 
IW 

Zieltte- en 
arbeidsongeschikt- 
heidsregelingen 

ZW 
AAW 
WAO 

Werltloosheidsrege- 
lingen 

W g  f 
AWF 
vv 

Totaal + 2 + 6 8 8  +3178 $4113 $5618 

sen zijn de ramingen sedert het vorige ijkpunt, de 
Financiële Nota Sociale Zekerheid 1989, fors bijgesteld (zie tabel 19.2). 
Deze bijstellingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanpassing 
van de uitkeringen per 1 januari 1990 aan de WAM-index, de voor de 
jaren na 1990 technisch veronderstelde aanpassing van de uitkeringen 
conform het Wetsvoorstel Beleidsmatige Aanpassing (de hiermee 
gemoeide lastenmutatie in 1993 beloopt ca. 3,3 miljard gulden), de 
gerechtelijke uitspraken inzake gelijkberechtiging, de gewijzigde inzichten 
inzake de werkloosheidsontwikkeling en de sinds vorig jaar gewijzigde 
inzichten bij de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Aangaande 
dit laatste kan worden gewezen op het feit dat nu wordt uitgegaan van 
een verdisconteringspercentage van 10% in plaats van het eerder struc- 
tureel veronderstelde percentage van 5O0/0, alsmede op de minder 
optimistische ramingen inzake het ziekteverzuimpercentage. 

Bijlage 19 



-uapapan iay do ul!z p~aaseqa6 a!p ua6u!layy!~iuo 
a6!~ewpua~i ap uen apJeeM apuallads~oon ap JoopJeep iJapu!wJan 

yoo 'uapaolnu!.aq Jieeyla ualaqeyen ap d0Jee~ azl!~ ap ua uawoua6do 
~PJOM lapow iay u! iep ua(aqe!.ien (eiuee iay sleoz 'sa!ie3!pads 

-1apow ap puaJnpiJooA uaalle ia!u uaJapueJan JoopJeea .ua6u!layy!~~uo 
ay[!laddey3s~eew ua 6u!na61a6a~ aMna!u uassni ~u!~J~M~~ss!M apuamp 

-woon ap ua 6u!naluawes ap uen ya!weuAp ap s! iaopJoon pueqJan $!p u! 
y3!z iep waalqo~d ua3 -iswoyaoi ap Jeeu uayyo~~a6~oop 6!iewpua~) uep 

uapJoM sa!pela~s6e~pag -uayyaJi ai uapapan iay qn 6uyal wo uaiy3e~~ 
yf!la6ow laanoz ua6u!y!!la6~an ap uen uallaisdo iay hq uaw lez IelaaA 

.uaop 6u!la6a~ ap do dao~aq uaa a!p uaJapno uaalle ia!u 
uj!z iay watuw! iisaa~a6 apJo ap uee 6u!we.1 ap uen (aap uaa Jeew 60u 

aaw.ieep s! ua!puaAoa .(~o$3e) ale!aos) uauoM uallp 6!pue~s~laz ~a6uel 
uasuaw alapno iep suapuai ap Iaw uapnoya6 uapJoM iaow 6u!uaya~ 

yoo Ja iep iwoy bq~eea .waalqo~d uaa Ie y3!z do s! uap!al uaBu!sseduee 
-6u!uo~ $01 a!p uaya~qa6 ayhlaweyal leiuee iay ua uapJoM Japno uassnl 

pueqlan iay uen ua~a3!4pads iaH .ueepa6 I~JOM 6u!la6a~ ap do dao~aq 
~aio~6 uaa Ja JoopJeeM 'ua6u!uo~ ap uen 6u!sseduee uee ueelsiuo lez 

ai~aoyaq a~aio~6 uaa Ja JoopJeeM aol uaya~qa6 ayr!lawey3!l jaw uasuaw 
leiuee iay iwaau 6u!z[!~6~an azap Jooa .(s.iassnld-08 uen aweuaoi 

ap) K~U!Z!!J~J~A alaqqnpn apweeua6oz ap aweu jaw '~U!Z!!J~J~A ap 
uen suapuai ap ~oop 6uelaq uen 6wla6a-1 azap !!q s! ~oi3e4 ay3s!4e~6owap 
aa .uaide3!pueya3 6u!isans!n~ unaic; ayrhlapla~ 6u!la6au ap uen uaua!p 

plaaqloon iay a6ow uenJa!y p!ayyhl!aow ap uen a!ie.iisnll! Ja1 .uaua4aoyn 
uane6yn ay(h1aqa.j ap do yl!lapu!ai!n euJeep ua Jeeyla do ua.io~3e~ apual 

-~!~ps~an ap a!p paop! ap uen ua~aq3ads az!!~ ais!n[ do ua6u!y!!la6~an 
ap u! iay s! lapows6u!we~ pao6 uaa uen uaJan.qsuo3 iay uen isuny aa 

-ua~o~~e.~ asJarup ueA uapa-qdo 6!pI!$yj!la6 iay ~oop ioo~6~a~ ~~JOM a!p 
p!ayJayazuo u33 '6aa~a.1. uallapows6u!we~ ap u! p!ayJayazuo uen aiew 

apua((!y3s~an lena6 104 le~a6 uen sua6pa~o 'uaa ~6ua~q ua~oi~e4 azap uen 
713 'p.lee aympaw 40 ala~nqn3 'alepos 'ay3s!6olouy3a1 'ay3s!.~e~6owap 

'ay3s!wouo3a-o~aew uen ua~ope~lawez~an leiuee uaa do uaJaon 
ai 6n~ai lelaan u!!z 'ualads ~OJ uaa p!ayJano ap uen uais6ueniuo ua 

uane6i!n ap hq a!p ua~oiae.~ aa .uapaolnu!.aq Jeeyla ua~ope4 apuall!y3s~an 
ap aoy iyae~qa6 6u!yyn~pqn $01 J~JOM ua6u!y[!la6~an ap u1 -ualads 

10-1 uaa u!a.uaisp!alaq apua#a.iiaqsap iay uen iswoyqn ala!~ueu!~ ap hq 
a!p ua~owe4 ap u!!z ua6u!yf!la6~an azap uen ualaqe!Jen aa -ua6u!y[!la6~an 

a6!punys!~ IeJuee uaa i!n uaawa6le iay u! ueeisaq uallapows6u!we~ 

.ueeBa6u! uapJoM uenJeep uaJaiuey iay ua uallapows6u!we~ 
ap uen a!pn~isuo~ ap do -iada!p ieM lez uayf!lap!np~a~ ai lep wo 

.ua((ads~oon ai pao6 p!alaq 
iay uen iswoyI!n ala!~ueu!g ap uayew y[!l!aoui iay aylann 'uapay~ayazuo 
iewee 100~6 uaa iaw uana6wo ul!z ua6u!la6a~apu!a-uado uen ua6u!we~ 

aa -uaJoyaq uallnz uapapan iay 104 ua6u!we~ ap uen ua6u!yf!~)e iep ia!u 
s~a~[!3ua~ebaaw ap uen 6u!ua!z~ay ap iuayaiaq iy~awa6do s! Ie sleoz 



In het bovenstaande is aangegeven dat er onvermijdelijke onzeker- 
heden kunnen voorkomen in de specificatie van de vergelijkingen van 
ramingsmodellen. Er is echter nog een tweede bron van onzekerheden in 
het ramingsproces. 

Ter verkrijging van ramingsuitkomsten dienen de opgestelde modellen 
gevoed te worden met gegevens van buitenaf. Dit geschiedt door aan de 
zogenaamde exogene variabelen van het model een bepaalde waarde te 
geven. (Exogene variabelen zijn variabelen waarvan de waarde buiten het 
model wordt bepaald en als een gegeven wordt beschouwd. Tegenover. 
de exogene variabelen staan de endogene variabelen, waarvan de 
waarde wordt bepaald binnen het ramingsmodel). Vaak vormt de kwanti- 
ficering van de exogene variabelen een bron van onzekerheid. Om 
hiervan een voorbeeld te geven: voor de bepaling van de afdrachten aan 
de Europese Gemeenschap (EG) is een ramingsmodel opgesteld, waarbij 
als exogene variabele geldt de groei van het BNP van de EG als geheel, 
omdat de afdrachten van alle lidstaten te zamen een bepaald percentage 
vormen van het BNP van de EG. De schatting van deze groei, zeker voor 
een periode van vier jaar, is met veel onzekerheid omgeven, maar wel 
van grote invloed op de hoogte van de afdrachten. 

Met de modellen van het Centraal Planbureau (CPB) worden op regel- 
matige tijdstippen ramingen gemaakt van de macro-economische 
ontwikkelingen in ons land. De uitkomsten van de CPB-ramingen (o.a. 
gepubliceerd in het jaarlijks verschijnende Centraal Economisch Plan en 
de eveneens jaarlijks verschijnende Macro Economische Verkenningen) 
worden vervolgens gebruikt bij het opstellen van de ramingen van rijks- 
uitgaven en -ontvangsten waarin macro-economische factoren een rol 
spelen. Er is dus min of meer sprake van een soort ramingshiërarchie 
waarbij endogeen bepaalde variabelen uit een geavanceerd macro- 
economisch ramingsmodel (in casu dat van het CPB) als exogene varia- 
belen worden gehanteerd in veelal minder complexe ramingsmodellen 
ten behoeve van de rijksbegroting. Die uitgavenramingen worden, 
gegeven de door het CPB geleverde variabelen, onder verantwoorde- 
lijkheid van de desbetreffende vakdepartementen opgesteld. 
Voorbeelden van deze laatste zijn de ramingen van de belasting- en 
gas-inkomsten, de aanvullende posten loon- en prijsbijstelling, de raming 
van de rente-uitgaven en de raming van de werkloosheidsuitgaven. De 
ramingen van het CPB vervullen dus een belangrijke rol bij de begro- 
tingsramingen waarin macro-economische effecten van belang zijn. Op 
soortgelijke wijze wordt bij een aantal uitgavenregelingen waarbij 
demografische en sociaal-culturele factoren een rol spelen, gebruik 
gemaakt van de inzichten en modeluitkomsten van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

Bij de korte-termijnaanpak is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
bestaande inzichten van het CPB en het SCP over de beschouwde begro- 
tingsposten. De bevindingen van deze bureaus zijn betrokken bij de 
onderzoeken die in het kader van de meerjarencijfer-exercitie zijn uitge- 
voerd. In een aantal gevallen zijn vertegenwoordigers van het CPB enlof 
het SCP aanwezig geweest bij het gevoerde ambtelijke overleg. 

De besprekingen in het kader van de meerjarencijfer-exercitie hebben 
er toe geleid dat tussen de betrokken ministeries, het CPB en Financiën 
afspraken zijn gemaakt voor het bestuderen van mogelijke verbeteringen 
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van de specificatie van een aantal ramingsmodellen en om beter gebruik 
te maken van beschikbare gegevens. Concrete voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld de ramingen van afdrachten aan de EG en de ramingen van 
leerling-aantallen voor de begroting van O&W. Bij deze laatste ramingen 
zal ook het SCP nader worden betrokken. Uit een analyse van O&W is 
gebleken dat de onzekerheid in de ramingsmodellen over de vraag naar 
de verschillende vormen van onderwijs sterk toeneemt naarmate het 
niveau van het onderwijs stijgt. Een duidelijke vergroting van de onzeker- 
heidsmarges treedt op bij de vormen van onderwijs die worden genoten 
na de leerplichtige leeftijd. De raming van het gebruik van onderwijsvoor- 
zieningen voor de leeftijdsgroep tot en met de leerplichtige leeftijd is in 
belangrijke mate demografisch bepaald, terwijl voor de leeftijdsgroep 
boven die grens allerlei sociaal-economische en sociaal-culturele 
factoren, met een vrij grillig verloop, van invloed blijken te kunnen zijn op 
de keuze van de uiteindelijke studierichting en studievorm. 

Concluderend kan worden gesteld dat ramen dwingt tot het 
aanvaarden van onzekerheid omtrent de juistheid van de uitkomst. Dit 
betekent niet dat men de bestaande ramingstechniek moet laten voor 
wat zij is. De gebruikte ramingsmodellen vragen een voortdurende 
aandacht om de onzekerheidsmarges zo klein mogelijk te maken dan wel 
te houden. Mede hierop is de lange-termijnaanpak van de meerjaren- 
cijferexercitie gericht. 
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Aanvullende posten 
Posten die nog niet in de ontwerp begro- 
tingswetten konden worden opgenomen 
maar die terwille van een volledig beeld wel 
reeds in de totaalcijfers van de Miljoe- 
nennota zijn begrepen (veelal posten 
waarvan de verdeling over de begrotings- 
hoofdstukken nog niet kan worden aange- 
geven) 

Accijns 
Het bedrag dat de overheid heeft per 
eenheid van bepaalde goederen, zoals 
alcoholische dranken en tabak, bi j  verkoop 
daarvan aan de consument. 

Accountantsverklaring 
Een schriftelijke mededeling van een 
accountant inhoudende de uitkomst van een 
onderzoek naar de getrouwheid van een 
verantwoording. 

Administratieve organisatie 
Het gehele complex van organisatorische 
maatregelen binnen een departement, 
inclusief het stelsel van maatregelen van 
interne controle, dat direct of indirect 
betrekking heeft op een goede werking van 
de administratie, de financieel-administra- 
tieve systemen en op de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van het (financiële) beheer. 
(zie ook Interne controle). 

Algemene middelen, Financiering ten 
laste van 
Additionele uitgaven Itunnen op twee 
manieren gefinancierd worden: enerzijds via 
uitgavenverlagingen elders (herschikking), 
anderzijds ten laste van de algemene 
middelen. Dit laatste impliceert extra 
inkomsten of meer lenen (d.w.z. een hoger 
financieringstekort) 

Algemene uitkering (uit het Gemeente- 
fonds) 
Een uitkering welke de gemeenten in 
beginsel naar eigen inzicht kunnen uitgeven 

Arbeidsinltomensquote 
Het aandeel van het looninkomen (inclusief 
een toegerekend loon aan zelfstandigen) in 
het netto nationaal inkomen tegen falttor- 
kosten afkomstig van bedrijven. Om verte- 
kening te voorkomen wordt de arbeidsinlto- 
mensquote veelal berekend exclusief de 
sectoren delfstoffenwinning, openbare 
nutsbedrijven en woningexploiatie. 

Autonome wijziging van belasting- 
opbrengsten 
De wijziging van de belastingopbrengsten 
die voortvloeit uit een verandering van het 
fiscale regime 

Begrotingsbeleid, stringent 
Een zodanige uitvoering van de begroting 
dat eventuele uitgavenoverschrijdingen door 
beleidsaanpassingen dan wel door 
meevallers worden gecompenseerd. 
Laatstelijk zijn de regels van het stringente 
begrotingsbeleid in de Miljoenennota 1979 
geformuleerd. 
Begrotingstekort 
Het verschil van alle uitgaven en 
ontvangsten op de Rijksbegroting inclusief 
de saldi van de begrotingsfondsen en de 
afdrachten aan de EG. 

Belastingdruk (transactiebasis, 
Itasbasis) 
De belastingopbrengst over een bepaald 
jaar (transactiebasis, kasbasis) uitgedrukt 
als percentage van het nationale inkomen 
van dat jaar. 
De belastingopbrengst over een bepaald 
jaar op transactiebasis is gelijk aan de 
belastingopbrengst die over bijvoorbeeld de 
omzet, het inkomen of de winst van dat jaar 
is verschuldigd. De belastingopbrengst over 
een bepaald jaar op kasbasis is gelijk aan 
de belastingopbrengst die in dat jaar wordt 
ontvangen. Kas-transactieverschillen bi j  de 
belastingen doen zich met name voor bi j  de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de 
belasting die over de winstlhet inkomen van 
een bepaald jaar is verschuldigd door 
middel van meerdere aanslagen, verspreid 
over een aantal kalenderjaren, wordt geïnd. 

Beleidsintensiveringen 
Verhogingen van uitgaven en/of verlagingen 
van ontvangsten, waaraan een beleidsbe- 
slissing ten grondslag ligt. Dergelijke 
(endogene) budgettaire mutaties dienen in 
principe specifiek gecompenseerd te 
worden, tenzij de ministerraad anders 
beslist (zie ook stringent begrotingsbeleid). 
Overigens wordt deze term meestal beperkt 
tot bedoelde mutaties in de uitgaven. Een 
beleidsmatige verlaging van de belasting- 
ontvangsten wordt gewoonlijk aangeduid 
met de term lastenverlichting. 

Besparingsverlies 
Budgettair nadeel dat optreedt doordat een 
(voorgenomen) ombuiging minder bespa- 
ringen blijkt op te leveren dan aanvankelijk 
werd gedacht. Dit kan bijv. het gevolg zijn 
van uitstel van invoering van de ombuigings- 
maatregel. 

Bestedingen 
Uitgaven waarbij rechtstreeks beslag wordt 
gelegd op produldiemiddelen. De beste- 
dingscategorieën die kunnen worden onder- 
scheiden zijn de particuliere consumptie, de 
overheidsconsumptie, de overheidsinveste- 

ringen, de bedrijfsinvesteringen in 
woningen, overige vaste activa en voorraden 
en de export. De overheidsconsumptie (dat 
wil  zeggen de materiële consumptie door de 
overheid en de lonen en salarissen van het 
overheidspersoneel) en de overheidsinves- 
teringen vormen te zamen de overheidsbe- 
stedingen. De andere uitgaven van de 
overheid zijn de zogenoemde overdrachts- 
uitgaven. 

Betalingsbalans 
De totale rekening van de betalingsbalans 
geeft een overzicht van de transacties met 
het buitenland. Men onderscheidt daarbij de 
lopende rekening en de kapitaalreltening. 
Op de lopende rekening worden uitgaven en 
inkomsten geboekt, voortvloeiende uit het 
goederen- en dienstenverkeer, alsook de uit 
het buitenland ontvangen (respectievelijk 
daaraan betaalde) inkomsten uit vermogen 
en arbeid en tevens de secundaire 
inkomensoverdrachten. 
De kapitaalrekening geeft een beeld van het 
kapitaalverkeer met het buitenland. 

Bevriezing van (bruto-)inkomens 
Het op een constant normaal niveau 
handhaven van (bepaalde) bruto inkomens, 
met uitzondering van mutaties in de sfeer 
van het incidenteel (periodieken enz.) 

Budgettaire compensatie (generale en 
specifieke) 
Indien zich (per saldo) budgettaire verslech- 
teringen voordoen is in principe compen- 
satie vereist. Besloten Itan worden tot speci- 
fieke compensatie. Dit impliceert een 
compenserende beleidsaanpassing 
(ombuiging) op het betreffende begrotings- 
hoofdstuk. Aldus wordt de algemene 
budgettaire problematiek uit dezen hoofde 
niet belast. 
Vindt geen specifieke compensatie plaats, 
dan vormt de verslechtering in principe (een 
deel van de) algemene budgettaire proble- 
matiek waarvoor generale compensatie is 
vereist. Dit impliceert een compenserende 
beleidsaanpassing, die op grond van een 
prioriteitenafweging over de diverse onder- 
delen van de collectieve sector wordt 
verdeeld. 

Budgettering (taaltstellende) 
Het aan een vast budget (maximum omvang 
van de uitgaven) binden van uitgavencate- 
gorieën. Een effectieve budgettering vereist 
zodanige voorwaarden ten aanzien van de 
uitgavencategorie dat overschrijding van het 
budget Itan worden voorkomen. 

Centrale Fondsen 
Alle sociale verzekeringsfondsen, waarvan 
de desbetreffende premies door de minister 
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van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dan 
we l  door de minister van Welzijn, Volksge- 
zondheid en Cultuur worden goedgekeurd 
resp. vastgesteld. 

Certificates of Deposit 
Verhandelbare schuldbekentenis aan 
toonder met een looptijd korter dan twee 
jaar, uitgegeven door een kredietinstelling 
(vergelijk Commercial Paper). 

Collectieve lasten 
Het totaal van belasting en premieont- 
vangsten, vermeerderd met enkele 
niet-belastingmiddelen. Tot deze laatste 
categorie worden gerekend de binnenlandse 
gasbaten, milieuheffingen, en opbrengsten 
uit voorzieningen waarvan het gebruik 
verplicht is. De col/ectieve lastendruk is het 
quotiënt van de collectieve lasten en het 
nationale inkomen (in Yo). 

Collectieve sector 
De collectieve sector kan in drie subsec- 
toren verdeeld worden, namelijk: 
a. Rijk 
b.  Overige publiekrechtelijke lichamen 
c. Sociale verzekeringen 
In de Nationale Rekeningen wordt de collec- 
tieve sector aangeduid als de sector 
overheid. 

Commercial Paper 
Verhandelbare schuldbekentenis aan 
toonder met een looptijd korter dan twee 
jaar, uitgegeven door een niet-krediet- 
stelling. 

Comptabiliteitswet 1976 
De wet die het beheer van 's Rijks geld en 
goed regelt en de regels geeft omtrent 
inrichting en beheer van de rijksbegroting. 

Consolidatie 
De post consolidatie wordt gebruikt voor 
het corrigeren van de Rijksbegroting voor 
dubbeltellingen a.g.v. het bruto-boeken van 
bijdrage-constructies. Het bruto-boeken 
houdt in dat zowel het departement dat de 
feitelijke betaling verricht, als het depar- 
tement dat bijdraagt, de uitgave in de 
(buitenlijnse) begroting opneemt. Het 
ontvangende departement raamt de te 
ontvangen bijdrage ook aan de ontvangsten- 
zijde van de begroting. Hierdoor wordt het 
rekenkundig niveau van de totale rijksuit- 
gaven en rijksontvangsten hoger dan het 
feitelijk niveau, hetgeen d.m.v. de post 
consolidatie wordt gecorrigeerd. 

Convergentie (van economisch beleid) 
Afstemming van het eocnomische beleid 
tussen landen, vrijwillig of via bindende 
afspraken met als gevolg dat het beleid in 
de verschillende landen meer in dezelfde 
richting gaat verlopen, bijvoorbeeld door 
het te richten op dezelfde doelstellingien of 
door het op gelijke wijze hanteren van 
economische beleidsinstrumenten. 

Daglonen 
Het gemiddelde inkomen per dag dat een 
uitkeringsgerechtigde zou kunnen verdienen 
in het beroep dat hi j  tot dusverre heeft 

uitgeoefend. Dit dient als berekenings- 
grondslag van de uitkeringshoogte. 

Debetrente 
De gemiddelde debetrente is gelijk aan het 
promessedisconto van De Nederlandsche 
Bank vermeerderd met een opslag. 

Debudgettering 
Zie Rechtstreeks op de kapitaalmarkt 
gefinancierde overheidsuitgaven. 

Decentralisatie (binnen de overheid) 
Het delegeren van meer verantwoordelijk- 
heden en beslissingsbevoegdheden naar 
lagere overheden. Concreet kan dit leiden 
tot overheveling van taken (en daartoe 
benodigde financiële middelen) van de 
centrale overheid naar de lagere overheden. 

Defiscaiisering 
Het niet meer heffen van belastingen en 
sociale premies over bepaalde overdrachts- 
uitgaven van de overheid. Dit impliceert een 
(in feite boekhoudkundige) verlaging van de 
betreffende uitgaven, doordat de afdracht 
van belastingen en sociale premies vervalt. 

Derdenrekening 
Een veelheid van rekeningen die niet in de 
ramingen van de rijksbegroting worden 
opgenomen, omdat de (per saldo) invloed 
op het financieringstekort van deze 
rekeningen vooraf ongewis is. Het uiteinde- 
lijke, gerealiseerde financieringstekort 
wordt hierdoor wel beïnvloed. Het betreft 
met name rekening-courantverhoudingen 
(o.a. met de PTT, het Landbouw-Egalisatie- 
fonds en het Bezitsvormingsfonds). 

Deregulering 
Het afschaffen, verlichten of stroomlijnen 
van door de overheid aan bedrijven, instel- 
lingen en burgers opgelegde regels en 
wetten ten einde onnodige bureaucratie en 
met de regelgeving samenhangende 
onnodig hoge kosten te vermijden. 

Desaldering 
Onder desaldering wordt verstaan een 
gelijktijdige, veelal rechtstreeks met elkaar 
samenhangende verhoging of  verlaging van 
de uitgaven en van de niet-belastingont- 
vangsten. 
Desalderingen hebben dus per saldo geen 
invloed op de omvang van het financierings- 
tekort. 

Echte minima 
Gezinnen, samenwonende en alleen- 
staanden die (te zamen) een inkomen 
ontvangen ter hoogte van de nettobij- 
standsnorm. 

Economische classificatie 

Indeling van begrotingsartikelen en onder- 
delen daarvan naar macro-economische 
categorieën, waardoor begroting- en 
rekeningcijfers kunnen worden ingepast in 
het systeem van de nationale boekhouding 
(de Nationale Rekeningen). Deze indeling 
wordt opgesteld met behulp van een 
codering die is aangebracht in de toelich- 

tende staten. 

Eifectiviteitsindicator 
Een getal dat de mate aangeeft waarin de 
met de productie van overheidsgoederen en 
-diensten beoogde prestaties of effecten 
worden bereikt. 

Efficiency-indicator 
Een getal dat de omvang van de inzet van 
middelen bi j  de productie van overheids- 
goederen en -diensten relateert aan de 
omvang van die productie of  aan de omvang 
van de met die productie bewerkstelligde 
effecten. 

Endogene begrotingsmutaties 
Mutaties in de ramingen van ontvangsten en 
uitgaven, welke het gevolg zijn van beleids- 
wijzigingen. Voor zover deze (per saldo) 
verslechteringen betreffen komen zij in het 
algemeen in aanmerking voor specifieke 
compensatie. (Zie ook Budgettaire compen- 
satie). 

Endogene groei wan de belastingop- 
brengsten 
De groei van de belastingopbrengsten 
welke b i j  een gelijkblijvend fiscaal regime 
voortvloeit uit de groei van inkomens en 
bestedingen. 

Endogene raming 
Dit is een prognose van het niveau of het 
verloop van een bepaalde economische 
grootheid zoals die voortvloeit uit de 
verwachte ontwikkeling van een aantal 
andere grootheden waarmee bepaalde 
samenhangen bestaan. Een exogene raming 
daarentegen heeft betrekking op het niveau 
of  het verloop zoals dat door voorspellers 
respectievelijk beleidsinstanties op 
voorhand wordt aangenomen respectievelijk 
gewenst. Deze raming behoeft dus niet 
gelijk te zijn aan de uitkomst van bereke- 
ningen op grond van economische relaties. 

Europese Monetaire Stelsel (EMS) 
Het EMS is een stelsel gericht op het 
creëren van een zone van monetaire stabi- 
liteit in de Europese Gemeenschappen, 
bestaande uit een overeenkomst om 
fluctuaties in de wisselkoersen binnen 
bepaalde marges te houden en een 
overeenkomst betreffende onderlinge 
betalingsfinanciering. 

Exogene begrotingsmutaties 
Mutaties in de ramingen van ontvangsten en 
uitgaven, welke in principe niet het gevolg 
zijn van beleidswijzigingen, maar van 
externe (exogene) factoren. Voor zover deze 
(per saldo) verslechteringen betreffen, 
komen zij in het algemeen in aanmerking 
voor generale compensatie. (Zie ook 
Budgettaire compensatie). 

Extrapolaties: geëxtrapoleerde 
(meerjaren-)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 
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bestaande wettelijke regelingen, concrete 
afspraken op Itabinets- of ministerieel 
niveau (inclusief meerjarige ombuigings- 
taakstellingen), aangegane verplichtingen 
en kwantificeerbare exogene factoren. Voor 
zover deze elementen niet van toepassing 
zijn, worden de meerjarenramingen. 
behoudens de veronderstelde loon- en prijs- 
stijging, gelijk gehouden aan de nieuwe 
begroting dan wel aan het laatste jaar van 
de meerjarenramingen, waarin al deze 
elementen wel van toepassing zijn. 

Financieringsbehoefte van het Wijlt 
De som van financieringstekort exclusief 
debudgetteringen en inclusief vervroegde 
aflossingen van woningwetleningen van het 
Rijk (zie daar) en de aflossingen op de 
gevestigde staatsschuld. 

Financieringstekort van het Wijlt 
Het begrotingstekort verminderd met de 
aflossingen van de gevestigde schuld 
vermeerderd met de aanmuntingen en 
gecorrigeerd voor enkele posten die uit 
budgettair oogpunt niet van belang zijn. 

Functionele classificatie 
Indeling van begrotingsartikelen en onder- 
delen daarvan naar onderwerpen van 
staatszorg. Deze indeling wordt opgesteld 
met behulp van een codering die is aange- 
bracht in de toelichtende staten. 

Fwture Contract 
In het financiële verkeer gestandaardiseerde 
overeenkomst, waarbij de koop en verkoop 
in de toekomst van een zekere hoeveelheid 
van een monetair goed is geregeld. 

Garantie(-verlening door de overheid) 
Het zich garant stellen (door de overheid) 
voor het nakomen van financiële verplich- 
tingen van derden. Bij een kredietgarantie 
bijvoorbeeld stelt de overheid zich garant 
om, indien de kredietnemer niet (tijdig) aan 
de aflossing enlof rentebetaling kan 
voldoen, deze op zich te nemen. Andere 
vormen zijn de exportkredietverzekeringsga- 
ranties en exploitatiegaranties. 
Geïntegreerde verplichtingen-kas 
administratie 
Een administratie waarin de aangegane 
verplichtingen worden geregistreerd 
tezamen met de in het jaar van aangaan en 
eventuele volgende jaren te bepalen 
bedragen. Gedane betalingen worden 
geregistreerd in relatie tot de aangegane 
verlichtingen, zodat de nog openstaande 
verplichtingenbedragen vastgesteld kunnen 
worden. 

Gemeentefonds 
Fonds, waarin een deel (het zogenoemde 
aandeelpercentage) van de opbrengst van 
het merendeel der rijksbelastingen wordt 
gestort en waaruit jaarlijks aan de 
gemeenten uitkeringen worden gedaan tot 
dekking van een deel van hun uitgaven. 

Generale compensatie 
Zie Budgettaire compensatie. 

Homogene groep 

Groep van begrotingsposten met een 
zodanige samenhang, dat het doelmatig is 
een voor het geheel geldende meerjarige 
afspraak c.q. raming te maken. Soms ook 
een rest van op zich zelf heterogene posten 
uit een begrotingshoofdstuk. De meeste 
begrotingshoofdstultken zijn in homogene 
groepen verdeeld. Daarnaast worden 
homogene groepen gehanteerd voor Civiele 
Verdediging en Ontwiltkelingssamen- 
werking. 

ICCK 
De veelvuldig in het ombuigingsjargon 

voorkomende term ICCK is een afkorting 
van de Interdepartementale Commissie 
inzake Coördinatie en Kostenbeheersing van 
de sociale verzekeringen. Deze commissie 
formuleerde zowel voor de l %-nota als voor 
de Bestek nota uitgebreide ombuigingspak- 
ketten op de terreinen van de sociale 
zekerheid, volltsgezondheid en ambtenaren- 
salarissen. Ofschoon deze commissie al 
enige jaren niet meer bijeen is gekomen 
wordt dit terrein nog steeds als ICCK-sector 
aangemerkt. 

Inactieven, niet-actieven 
Dat deel van de bevolking dat niet in het 
arbeidsproces is opgenomen. De redenen 
hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn: 
werkloosheid, ziekte, arbeidsonge- 
schiktheid, maar ook leeftijd (gepensio- 
neerden of schoolgaande jeugd) of plaats in 
de huishouding. 

Incidentele loonstijging 
Het verschil tussen de feitelijke toeneming 
van het looninkomen per werknemer en de 
toeneming van de contractlonen. Dit verschil 
wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld 
promoties, overwerk en in- en uitstroom. 

Inf latiecorrectie 
Een in de wet geregelde aanpassing van de 
tarieven van de loon- en inkomstenbe- 
lasting, de vermogensbelasting en de 
successierechten om de stijging van de druk 
van deze belastingen, veroorzaakt door de 
inflatie en dus niet door een toeneming van 
de (reële) draagkracht, te voorkomen 

Institutionele belegger 
Bij het begrip institutionele beleggers wordt 
gedoeld op pensioenfondsen, verzekerings- 
maatschappijen en sociale fondsen. 

Interne controle 
De controle die binnen het departement 

ten behoeve van de leiding van het depar- 
tement wordt uitgeoefend, voor zover zij 
niet is verbijzonderd tot accountantscon- 
trole, met als doel het voorkomen van onvol- 
komenheden of althans het zo tijdig 
ontdekken en signaleren ervan dat zij 
kunnen worden gecorrigeerd voordat zij 
hebben doorgewerkt. 

Bnvesteringsreltening, Fonds 
Begrotingsfonds dat wordt gevoegd met 
een bepaald percentage van de opbrengst 
van de inkomstenbelasting en van de 
vennootschapsbelasting en ten laste 
waarvan de investeringspremies komen 

welke de belastingdienst in de vorm van een 
aftrelt op de verschuldigde belasting doet 
toekomen aan ondernemers die investeren. 

Kasbasis 
Zie Transaktiebasis. 

Kasplaf onds 
Maximale Itasbedragen, die een depar- 
tement gedurende een (begrotings)jaar mag 
uitgegeven. Kasplafonds zijn in eerdere 
jaren vastgesteld gedurende de uitvoering 
van de begroting om (verdere) verslechte- 
ringen van het begrotingsbeeld vanuit de 
uitgavensfeer zoveel mogelijk te voorkomen. 

Kohierbelastingen 
Belastingen, die rechtstreeks en op naam 
worden geheven van degenen, op wie deze 
belastingen geacht worden te drukken. Zij 
worden zo genoemd, omdat de aanslagen in 
kohieren worden vermeld. Zij omvatten 
thans de inkomstenbelasting, de vennoot- 
schapsbelasting, de vermogensbelasting en 
de belasting op onroerend goed. 

I<oppelingsrnechanismen 
Het verschijnsel dat op grond van de wet of 
uit hoofde van een overeenkomst een 
automatische aanpassing plaatsvindt van de 
ene economische grootheid (bijvoorbeeld 
de sociale minimumuitkeringen) aan het 
verloop van de andere (bijvoorbeeld het 
minimumloon). 

Kwartaire sector 
Collectieve plus semi-collectieve sector (zie 
aldaar). 

Lagere overheden 
Gemeenten, provincies en waterschappen. 

Lastenverlichting respectievelijk 
-verzwaring 
Een al dan niet voor iedereen doorgevoerde 
verlaging (respectievelijlt verhoging) van 
sociale verzekeringspremies en/of tarieven 
van belastingen en enkele specifieke nietbe- 
lastingmiddelen dan wel een verruiming 
(respectievelijk beperking) van fiscale 
aftrekmogelijkheden. 

Liquiditeitenmassa 
Het totaal van primaire en secundaire liqui- 
diteiten in handen van het publiek (M2). 
Primaire liquiditeiten: chartaal en giraal geld 
(Ml). Secundaire liquiditeiten: vorderingen 
op het bankwezen en de overheid, welke op 
Itorte termijn en zonder belangrijk koers- 
verlies in primaire liquiditeiten kunnen 
worden omgezet. 

Liquiditeitscreatie/schepping 
Vergroting van de liquiditeitenmassa als 
gevolg van 
- een liquiditeitstekort van de overheid 
- Itorte kredietverlening door ket  
bankwezen aan de particuliere sector 
- toeneming van de lange uitzettingen van 
de banken, welke de aanwas van de hun 
toevertrouwde spaargelden overtreft 
- toevoer van de liquiditeiten uit het 
buitenland 
De liquiditeitscreatie ten behoeve van de 

Bijlage 20 



overheid en het netto geldscheppende 
bedrijf der geldscheppende instellingen 
vormt de binnenlandse liquiditeitscreatie. 

Liquiditeitstekort resp. -overschot van 
de overheid 
Het financieringstekort van de overheid 
minus het netto beroep op de kapitaalmarkt. 
Is het netto beroep groter dan het financie- 
ringstekort dan resulteert een liquiditeits- 
overschot. In het omgekeerde geval resul- 
teert een liquiditeitstekort. Het liquiditeits- 
tekort leidt tot schepping van liquiditeiten 
door de overheid, het liquiditeitsoverschot 
tot  vernietiging of binding. 

Liquiditeitsvoorschotten 
Tijdelijke kredieten ter overbrugging van 
liquiditeitstekorten (kastekorten). 

Loondervingsverzekeringen 
De sociale verzekeringen welke voorzien in 
een uitkering aan diegenen, die door 
enigerlei oorzaak (ziekte, werkloosheid) 
geen inkomsten uit arbeid meer kunnen 
verwerven. Tot de loondervingsregelingen 
behoren ook de uitkeringen uit dezen 
hoofde ten laste van de begroting zoals de 
R W W  en WWV. 

arginale druk 
De marginale druk van belastingen en 
premies is het bedrag dat men meer aan 
belastingen en premies moet betalen als 
gevolg van een bruto inkomensstijging, 
uitgedrukt als percentage van die bruto 
inkomensverbetering. De marginale druk 
kan ook ruimer opgevat worden door het 
effect van inkomensafhankelijke regelingen 
mede in de beschouwing t e  betrekken, 
namelijk door het bovengenoemde bedrag 
te vermeerderen met het bedrag dat men 
meer moet betalen aan inkomens-afhanke- 
lijke bijdragen enlof derft aan inkomensaf- 
hankelijke overdrachten van de overheid als 
gevolg van de bruto inkomensverbetering 

edium Term Notes 
Verhandelbare schuldbekentenissen aan 
toonder met een typische looptijd tussen 
twee en vijf jaar, eventueel langer (vergelijk 
Commercial Paper). 

arginale wig 
De toename van de wig bi j  een toename van 
het brutoloon (zie wig). 

eerjarenramingen 
Ramingen van uitgaven en niet-belastingont- 
vangsten voor vier op het begrotingsjaar 
volgende jaren. 

Modale werknemer 
Werknemer met twee kinderen beneden de 
16 jaar en een looninkomen dat juist 
beneden de premie-inkomensgrens van de 
verplichte ziekenfondsverzekring ligt (circa 
f 40 000 in 1986). 

onetaire financiering 
Financiering van het tekort van de overheid 
door het aangaan van kortlopende schuld 
(onder meer schatkistpapier, kas- en 
daggeldleningen) enlof intering op het bezit 

van liquide middelen. 

Najaarsnota 
Tussentijds overzicht van de uitvoering van 
de lopende begroting waarin wordt aange- 
geven welke wijzigingen ten opzichte van de 
Vermoedelijke Uitkomsten noodzakelijk 
worden geacht. Dit overzicht moet uiterlijk 
op 1 december van het lopende jaar bi j  de 
Staten-Generaal worden ingediend. 

Nationaal inkomen 
Waar in de Miljoenennota zonder nadere 
aanduiding de afkorting NI of NNI wordt 
gebruikt, wordt de meer volledige 
aanduiding bedoeld: netto nationaal 
inkomen tegen marktprijzen. Dit is de som 
van de beloningen van alle Nederlandse 
produktiefactoren (ook die in het 
buitenland) plus het saldo van kostprijsver- 
hogende belastingen en kostprijsverlagende 
subsidies. Schoont men de waarde van het 
nationale inkomen voor de inflatie, dan kan, 
zoals in de Miljoenennota, worden 
gesproken van het reële nationale inkomen. 

Niet-belastingontvangsten (of 
-middelen) 
Alle ontvangsten van de overheid, welke 
niet tot de belastingen worden gerekend. 
Het betreft een zeer heterogene groep 
ontvangsten. 

Nominale bijstelling GFIPF 
Een gewogen gemiddelde, waarbij de 
loonvoetmutatie exclusief incidenteel, en de 
prijsmutatie overheidsconcumptie worden 
gewogen met de bijbehorende volumina. 

Nota Financieel-Sociaal-Economisch 
beleid 
Dit betreft de brief die het kabinet op 15 
maart 1988 naar de Tweede Kamer heeft 
gezonden en waarvan de maatregelen staan 
vermeld waartoe het kabinet heeft besloten 
n.a.v. de voortgang bi j  het bereiken van 
kabinetsdoelstellingen. Belangrijke onder- 
delen uit deze brief vormen het afschaffen 
van de WIR-basispremie, het overnemen 
van de AKW-premie door een Rijksbijdrage, 
het verlagen van het tarief van de vennoot- 
schapsbelasting, alsmede invoering van een 
vereenvoudigd belastingstelsel langs de 
lijnen van de aanbevelingen van de 
commissie Oort, dit laatste zal gepaard gaan 
met substantiële tariefsverlagingen. Deze 
onderdelen worden ook wel 
WIR/AKW/VPB/Oort-operatie en 
Paaspakket genoemd. Er zijn echter ook 
maatregelen getroffen die de uitgaven op 
de Rijksbegroting betroffen. Ondermeer 
intensivering van bestrijding van de 
werkloosheid door scholing. Alle maatre- 
gelen tezamen worden ook wel Voorjaars- 
besluitvorming genoemd. 

Ombuigingen 
Beleidsmatig geïnduceerde verlagingen van 
de collectieve uitgaven en verhogingen van 
de niet-belastingontvangsten zonder collec- 
tieve-lastenkarakter. Voor deze mutaties 
vormen de ontwikkelingen bi j  ongewijzigd 
beleid (de meerjarenramingen) het ijkpunt. 

Een ombuiging op bijvoorbeeld de uitgaven 
in enig jaar kan daarom heel wel samengaan 
met een stijging van de uitgaven ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. 

Onderuitputting 
Er is sprake van onderuitputting wanneer de 
feitelijke uitgaven achterblijven bi j  de in de 
begroting beschikbare gelden. 

Open-einderegelingen 
Regelingen, waarbij personen, instellingen 
of  bedrijven (al dan niet onder voorwaarde) 
recht hebben op een geldelijke bijdrage van 
de overheid of van de sociale fondsen, 
indien zij voldoen aan de in de regeling 
vastgestelde criteria daarvoor. 

Opties 
Gestandaardiseerde overeenkomst waarbij 
een partij zich verbindt gedurende een 
vastgestelde periode of op een tevoren 
bepaald tijdstip een bepaalde onderlig- 
gende waarde te leveren of te kopen tegen 
een van te voren bepaalde prijs, wanneer de 
wederpartij dat wenst. 

Overheid 
Het Rijk samen met Overige Publiekrechte- 
lijke Lichamen. 

Paaspakket 
Zie Nota Financieel-Sociaal-Economisch 
beleid 

Plan Dekker-Volksgezondheid 
Het samenstel van structuurwijzigingen van 
de ziektekostenverzekeringen, die uitein- 
delijk (in 1992) moeten leiden tot een 
systeem van een basis- en aanvullende 
verzekering. Daarbij zijn tevens maatregelen 
voorzien welke de marktwerking in de 
zorgsector, onder een gelijktijdige vermin- 
dering van de overheidsregelgeving bevor- 
deren. 

Premiedruk (sociale) 
De opbrengst van de sociale premies in een 
bepaald jaar, uitgedrukt als percentage van 
het nationale inkomen van dat jaar. 

Privatisering 
Het in brede zin verzelfstandigen van door 
de overheid uitgevoerde activiteiten. Dit kan 
variëren van het afstoten of  uitbesteden van 
activiteiten tot  het binnen de overheid op 
een meer zelfstandige wijze uitvoeren van 
activiteiten. 

Profijtgedachte 
Het vragen van een (hogere) prijs aan de 
gebruikers van een voorziening welke 
(deels) wordt gefinancierd uit de collectieve 
middelen en dus onder de kost- of markt- 
prijs ter beschikking wordt gesteld. 

Progressiefactor (macro-economische) 
De verhouding tussen de procentuele 
endogene groei van de totale belastingont- 
vangsten en de procentuele stijging van het 
nationale inkomen. 

Promessedisconto 
Officieel rentetarief van De Nederlandsche 
Bank waaraan de banken hun debetrente 
voor cliënten koppelen. 
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Provinciefonds 
Fonds waarin een deel (het zogenaamde 
aandeelpercentage) van de opbrengst van 
het merendeel der rijksbelastingen wordt 
gestort en waaruit jaarlijks aan de 
provincies uitkeringen worden gedaan tot 
dekking van een deel van hun uitgaven. 

Rechtstreeks op de Itapitaalmarlct 
gefinancierde overheidsuitgaven 
(debudgetteringen; rebudgettering) 
Uitgaven voor activiteiten die normaal tot 
onderwerp van collectieve zorg worden 
gerekend, en niet (meer) via de begroting 
maar rechtstreeks op de kapitaalmarkt 
worden gefinancierd onder rijksgarantie. In 
deze nota vallen onder dit begrip de recht- 
streeks op de kapitaalmarkt gefinancierde 
uitgaven ten behoeve van prerniecorporatie- 
woningen, verbeteringen van woningwetwo- 
ningen en ontwikkelingssamenwerking 
(NIO/FMO). Het weer overhevelen na de 
begroting wordt rebudgettering genoemd. 

Relevante en niet-relevante begrotings- 
posten 
De relevante begrotingsposten zijn alle 
uitgaven en ontvangsten van het Rijk minus 
de niet-relevante. Deze niet-relevante 
posten betreffen de verlening en aflossing 
van liquiditeitsvoorschotten, de inkomsten 
en uitgaven in verband met de verkoop en 
aankoop van staatsschuld, de aflossingen 
op  de  staatsschuld en de ontvangsten uit 
hoofde van aanmuntingen. Overigens is een 
aan het einde van het begrotingsjaar 
gebleken saldo van de eerste twee uitgaven 
en ontvangstenposten wel relevant voor het 
financieringstekort. 

Rijksbegroting in enge zin 
De rijksbegroting geschoond voor alle 
uitgaven welke gerekend worden tot het 
terrein van de ICCK (zie daar). Het onder- 
scheid ICCK-rijksbegroting in enge zin wordt 
alleen gebruikt bi j  mutaties in de uitgaven 
uit hoofde van beleidsaanpassingen. Het 
onderscheid slaat niet op absolute uitgaven- 
niveaus. 

ijksbijdragen 
Bijdragen van het Rijk aan de sociale verze- 
keringsfondsen. Het betreft hier niet de 
betaling van door het Rijk verschuldigde 
premies, maar daarvan los staande 
bijdragen, welke naast de premies dienen 
ter financiering van de sociale verzekerings- 
uitgaven. 

Semi-collectieve sector 
Die onderdelen van de sector bedrijven, 
waarvan de aard van de dienstverlening een 
sterke verwantschap vertoont met de door 
de overheid verleende diensten. Finan- 
ciering van deze dienstverlening vindt in 
belangrijke mate plaats uit collectieve 
middelen. 

Sociale fondsen 
Organen, die belast zijn met de uitvoering 
van de sociale verzekeringswetten. Deze 

fondsen betalen de uitkeringen en voorzie- 
ningen, die krachtens deze wetten worden 
verstrekt. De financiering vindt voor het 
overgrote deel plaats via de sociale verzeke- 
ringspremies. 

Specifieke compensatie 
Zie Budgettaire compensatie. 

Specifieke uitkeringen 
Uitkeringen van het Rijk aan de lagere 
overheden en uitkeringen van het Rijk 
rechtstreeks aan derden waarvan ook een of 
meer andere lagere publiekrechtelijke 
lichamen bijdragen. De bestedingsrichting 
van deze uitkeringen is vooraf aangegeven. 

Staatsschuld 
Het totaal van de uitstaande geldelijke 
leningen ten laste van de Staat is de bruto 
staatsschuld. De bruto staatsschuld 
verminderd met de op korte termijn 
opeisbare vorderingen van de Staat is de 
netto staatsschuld. De bruto staatsschuld is 
gelijk aan de som van de vaste en vlottende 
staatsschuld. De vlottende staatsschuld 
wordt gevormd door leningen met een 
oorspronkelijke looptijd korter dan of gelijk 
aan 2 jaar. De vaste staatsschuld wordt 
gevormd door leningen met een gemiddelde 
oorspronkelijke looptijd langer dan 2 jaar. 

Terugsluizing 
Het via bepaalde maatregelen ten gunste 
laten komen aan de begroting van ombui- 
gingen, die in eerste instantie buiten de 
begroting neerslaan. 

Transactiebasis 
Het weergeven van uitgaven en ontvangsten 
in een bepaald jaar op transactiebasis houdt 
in dat de uitgaven en ontvangsten worden 
gemeten op het moment dat de econo- 
mische handeling (transactie), welke tot de 
uitgaaf of ontvangst leidt, plaatsvindt. De 
feitelijke (kas)uitgaaf of (kas)ontvangst kan 
heel wel in een ander jaar plaatsvinden. 
Indien dat moment als meetpunt wordt 
genomen is sprake van uitgaven en 
ontvangsten op kasbasis (Zie Belastingdruk 
ter illustratie). 

Trendvolgers 
Werknemers in de gepremieerde en gesub- 
sidieerde sectoren waarvan de arbeidsvoor- 
waardenontwikkeling is gekoppeld aan die 
van de ambtenaren. Deze koppeling is 
vastgelegd in de Wet Arbeidsvoorwaarden 
Collectieve sector. (ruimtemodel). 

Verliescompensatie 
De verrekening van fiscale verliezen van 
enig jaar met positieve inkomens of winsten 
van een ander jaar. 

Vermoedelijke uitkomsten 
Ten tijde van de opstelling van de Miljoe- 
nennota voorziene uitkomsten van de 
begroting van het lopende jaar. 

Vervroegde aflossingen woningwetle- 
ningen. 
Woningcorporaties en gemeentelijke 
woningbedrijven lenen bij het Rijk voor 
projecten in de woningbouw. 
Vervroegde aflossing van deze leningen 
wordt voordelig indien de rente van de 
financiering op de kapitaalmarkt een stuk 
lager ligt dan de rente van de eerste 
afgesloten lening bi j  het Rijk. Vanaf 1985 
vinden deze vervroegde aflossingen plaats. 
Omdat ze per saldo niet leiden tot een 
verminderd kapitaalmarktbeslag worden ze 
niet meegeteld bi j  de berekening van het 
genormeerde financieringstekort, 

Voorinschrijfrekening 
Rekening bi j  de schatkist 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 pensioenbijdrage van 
het Rijk wordt ontvangen. 

Voorjaarsbesluitvorming 
Zie Nota Financieel-Sociaal-Economisch 
beleid 

Voorjaarsnota 
Tussentijds overzicht betreffende de 
uitvoering van de lopende begroting waarin 
wordt aangegeven welke wijzigingen ten 
opzichte van de oorspronkelijke begroting 
noodzakelijk worden geacht. Dit overzicht 
moet voor 1 juni bi j  de Staten-Generaal 
ingediend worden. 

Voorlopige Rekening 
Nota, die jaarlijks in februari wordt uitge- 
bracht inzake de voorlopige realisatie van 
de begroting van het voorgaande jaar (ook 
wel februarinota genoemd). 

Weglekeffecten 
Verwachte begrotingcoverschrijdingen bi j  
open-einderegelingen als gevolg van een 
verandering in de inkomensontwikkeling. 

Wig 
Het verschil tussen de loonkosten voor de 
werkgever en het nettoloon voor de 
werknemer. Dit verschil bestaat uit belas- 
tingen en sociale verzekeringspremies. 

WI R/AI<W/VPB/Oort-operatie 
Zie Nota Financieel-Sociaal-Economisch 
beleid 

Zelfbeheer 
Een bedrijfsvoeringsconceptie voor het 
interne beheer in de rijksdienst, waarbij 
door organisatorische delegering en 
mandaatverlening de beheersverantwoorde- 
lijkheid wordt toegewezen aan de lijnrna- 
nager. 
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Aardgasbaten 
zie ook: Niet-belastingontvangsten 

Accijnzen 
Accountantscontrole departementen 
Aflossingen 

zie: Staatsschuld 
AKW 

zie: Kinderbijslag 
Algemene Rekenkamer 
Ambtenaren 

zie: Overheidspersoneel 
Arbeidsinkomensquote 
Arbeidsmarkt(be1eid) 
Arbeidsongeschiktheid 
Arbeidsparticipatie 
Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 
Arbeidsvoorziening 
AWF; rijksbijdrage 

Balansverkorting 
Bankwezen 

zie: Kapitaalmarkt 
Begrotingsbeheer 

zie: Comptabel bestel 
Begrotingsbeleid 

zie: Rijksbegroting 
Begrotingsdiscipline 
Bejaardenbeleid 
Belasting- en premiedruk 
Belastingen 

zie: Afzonderlijke belastingen 
Fiscale beleid 

Belastingen van rechtsverkeer 
Belastingontvangsten 
Belastingopbrengsten 
Beleidsintensiveringen 
Besparingsverliezen 
Beursbelasting 
Brady-plan 
Bruto nationaal produkt 
BTVV 

Collectieve lasten en uitgaven 
Comptabel bestel 

Defensie 

Economische en Monetaire Unie (E.M.U.) 
Economische ontwikkeling 
Economische Zaken 
Effectenhandel 
Efficiency- en effectiviteitsindicatoren 
Europese Gemeenschap 
- afdrachten 
- begroting 
- economische en monetaire integratie 
Export 
Exportkredietverzekering 

Financieel-economisch beleid 
Financiële markten 
Financiën 

1.2, 2.1, 5.3, bijl. 4 

4.3 
6.2, bijl. 18 

4.3 
1.2, 2.1, 4.3, 5.3, bijl. 3 
1.2,4.3, bijl. 3 
2.1, 2.3, 5, bijl. 5, bijl. 6 
2.3 
1.2, 3.8 
3.2 
3.4 
1.2 

1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.10, 4.4, bijl. 16, bijl. 17 
6.1, 6.2 

4.3, 5.3, 5.4, 5.5, bijl. 9 
bijl. 9 
1.4, 3.3 
3.5 
5.4 

Trefwoordenregister 



In deze bijlage zijn de uitgaven en de ontvangsten van de rijksbegroting 
gegroepeerd naar onderwerpen van staatszorg. De groepering is geba- 
seerd op de Benelux Functionele Classificatie (BFC) van 1972l, die op 
haar beurt is gebaseerd op de ((Classification of Functions of Centra1 Go- 
vernment (COFOG) van de Verenigde Naties. In de BFC worden een 
18-tal onderwerpen van staatszorg (hoofdgroepen) onderscheiden. Bin- 
nen die onderwerpen is een verdere verdeling in deelonderwerpen moge- 
lijk ((sub)groepen). 

In de artikelsgewijze toelichtingen bij de diverse begrotingswetsont- 
werpen zijn per begrotingsartikel de uitgaven c.q. ontvangsten geco- 
deerd met een functionele code, die het desbetreffende (deel)onderwerp 
van staatszorg weergeeft. Sommatie van de begrotingsbedragen van de 
totale rijksbegroting per functionele code resulteert in het onderstaande 
overzicht. 

Onderwerpen van staatszorg lopen niet volledig parallel met de inde- 
ling in begrotingshoofdstukken. Zo komen uitgaven aan onderwijs of aan 
sociale voorzieningen voor op verschillende begrotingshoofdstukken. Dit 
betekent tevens dat de totalen per functie niet gelijk zijn aan de totalen 
per hoofdstuk van bijlage 1, ook al lijkt in een aantal gevallen de tenaam- 
stelling gelijk. 

Ter illustratie van het procentuele aandeel van de diverse onderwerpen 
van staatszorg in de uitgaven, is onderstaande grafiek opgenomen. Een 
vergelijkbare grafiek van de ontvangsten is achterwege gebleven omdat 
ongeveer 80% van de ontvangsten uit belastingen en heffingen bestaat. 
Voor een tienjarenoverzicht van de functionele hoofdgroepen zij verwe- 
zen naar bijlage 16.3. 

Grafiek 14.1. Verdeling uitgaven rijksbegroting 1990 naar functionele hoofdgroepen 

rest (2.4%) algemeen bestuur (2.8%) 
gemeenten en provincies VOO 

niet in andere functies 

nationale schuld (23.1 %) !e! 

landse betrekkingen (3.6%) 

L 
C 6. 

eer en waterstaat (5.0%) 

del en nijverheid (2.6%) 

landbouw en visserij ( 1 .( 

wetenschappen ( 15.0%) 

sociale voorzieningen P' 
ultuur en recreatie (1.8%) 

l Momenteel wordt  gewerkt aan de vaststelling van een herziene versie ervan. 
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Code Omschrijving Uitgaven Ontvangsten 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Rekening Vermoe- Ontwerp- Rekening Vermoe- Ontwerp- 

delijke begroting delijke begroting 
uitkomsten uitkomsten 

Algemeen bestuur 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Financieel bestuur en domeinen 

Centrale diensten en voorzieningen voor het 
bestuursapparaat 

Defensie 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Landmacht 

Luchtmacht 

Marine 

Militaire pensioenen en wachtgelden 

Buitenlandse betrekkingen ' 
Algemeen 

Vertegenwoordiging in het buitenland 

Internationale organisaties en conferenties 

Ontwikkelingssamenwerking 

Ontwikkelingslanden buiten het Koninkrijk 

Nederlandse Antillen en Aruba 

Justitie en politie (incl. civiele verdediging) 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Rechtspraak 

Rijkspolitie 

Gemeentepolitie 

Strafrechttoepassing 

Binnenlandse veiligheid 

Civiele verdediging en brandweer 

Kinderbescherming 

Verkeer en waterstaat 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Aanleg en onderhoud van landwegen 

Verkeers- en vervoersdiensten m.b.t. het 
wegverkeer 
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Code Omschrijving Uitgaven Ontvangsten 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Rekening Vermoe- Ontwerp- Rekening Vermoe- Ontwerp- 

delijke begroting delijke begroting 
uitkomsten uitkomsten 

Landaanwinning 

Zee- en rivierwaterkering en afwatering 

Zeescheepvaart 

Aanleg en onderhoud van waterwegen 

Verkeers- en vervoersdiensten m.b.t. het 
verkeer op waterwegen 

Verkeer per spoor 

Burgerlijke luchtvaart 

Pijpleidingen 

PTT 

Handel en nijverheid 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Handel en ambacht 

Industrie 

Mijnwezen 

Energieproduktie 

Toerisme 

Algemene (steun)maatregelen voor het 
bedrijfsleven (WIR, steun bedrijven e.d.) 

0 7  Landbouw en visserij 

07.0 Algemeen 

07.1 Wetenschappelijk onderzoek 

07.2 Landbouw, tuinbouw en veeteelt 

Cultuurtechnische werken 

Bosbouw 

Jacht, rivier- en zeevisvangst 

Ontginning en ontwiltkeling van 
IJsselmeerpolders 

Onderwijs en wetenschappen 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Lager onderwijs 

Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 

Lager en middelbaar vak- en beroepsonderwijs 

Wetenschappelijk onderwijs 

Cultuur en recreatie 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Jeugdvorming, volksontwikkeling, 
sport en vrijetijdsbesteding I) 

Kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming 

Radio, televisie en pers 

Erediensten 

Bijlage 14 



Code Omschrijving Uitgaven Ontvangsten 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Rekening Vermoe- Ontwerp- Rekening Vermoe- Ontwerp- 

delijke begroting delijke begroting 
uitkomsten uitkomsten 

Sociale voorzieningen 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Sociale zekerheid (incl. uitgaven voor 
pensioenen en wachtgelden) 

Sociale bijstand 

Sociale hulp 

Arbeidersbescherming 

Werkgelegenheid 

Arbeidsverhoudingen 

Volksgezondheid en milieuhygiëne 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Sociale en preventieve geneeskunde 

Ziekenhuizen, klinieken en sanatoria 

Milieuhygiëne 

Volkshuisvesting 

Algemeen 

Wetenschappelijk onderzoek 

Volkshuisvesting 

Ruimtelijke ordening 

Nationale schuld 

Rente 

Aflossing/Opnemingl van 
gevestigde overheidsschuld 

Verwerving/Verkoop van staatsschuld 

Betrekkingen met de lagere publiekrechtelijke 
lichamen voor zover deze niet in andere functies 
zijn opgenomen 

Diversen (aanvullende posten e.d.) 

Belastingen 

Kostprijsverhogende belastingen 

Belastingen op inkomen, winst en vermogen 

27 718 

l87 

46 

6 463 

l3 681 

2 682 

7 6 

4 583 

- 

1 488 

94 

70 

323 

- 

1 OOI 

13 685 

135 

67 

13 200 

283 

42 276 

22 014 

19 590 

672 

13 425 

- 

- 

- 

Totaal 191609 196404 197140 150946 153441 155973 

Opneming is niet in de telling opgenomen. 

NB: door de afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som van de onderdelen. 
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In deze bijlage zijn de uitgaven en de ontvangsten van de rijksbegroting 
gegroepeerd naar macro-economische categorieën. Deze zijn ingedeeld 
volgens de Benelux Economische Classificatie (BEC) van 1982, die op 
haar beurt is gebaseerd op het ((System of National Accounts (SNA))) 
van de Verenigde Naties en het ((Europees Stelsel van Economische Re- 
keningen)) (ESER) van het Bureau voor de Statistiek van de Europese ge- 
meenschappen. Dit maakt het mogelijk de uitgaven en de ontvangsten 
van de rijksbegroting in te passen in het systeem van de nationale boek- 
houding (de Nationale Rekeningen). In de BEC worden 10  hoofdgroepen 
onderscheiden: de hoofdgroepen 1 t/m 4 omvatten de lopende verrich- 
tingen en de hoofdgroepen 5 t /m 9 de kapitaalverrichtingen. Hoofdgroep 
O is bestemd voor niet-verdeelde posten. Binnen de hoofdgroepen vindt 
een meer gedetailleerde codering plaats. Zo worden overdrachten binnen 
de sector overheid nader uitgesplitst in overdrachten naar universiteiten, 
sociale verzekeringsinstellingen, gemeenten, provincies etc. 

In de artikelsgewijze toelichtingen van de begrotingswetsontwerpen 
worden de economische codes vermeld bij het desbetreffende begro- 
tingsbedrag. Sommatie van de begrotingsbedragen per economische co- 
de resulteert in onderstaand overzicht. 

De indeling in macro-economische categorieën geeft inzicht in de eco- 
nomische aard (bijvoorbeeld consumptie, investeringen) en bestemming 
(bijvoorbeeld sector bedrijven, sector gezinnen) van de uitgaven en de 
ontvangsten van de rijksbegroting. 

Ter bepaling van de economische code die bij een bepaald begrotings- 
artikel hoort, is het criterium van de ((eerste geldstroom)) relevant en niet 
het criterium van de ((eindbestemming)). Toepassing van dit criterium be- 
tekent dat bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen gecodeerd worden als over- 
dracht aan gemeenten (eerste geldstroom; code 43.2) en niet als over- 
dracht aan gezinnen (de feitelijke bestemming; code 34.4). Een ander 
voorbeeld: kapitaaloverdrachten van het rijk aan bijvoorbeeld gemeenter 
respectievelijk gezinnen met als oogmerk dat ze leiden tot investeringen 
door gemeenten respectievelijk gezinnen worden niet geboekt als over- 
heidsinvesteringen maar als kapitaaloverdracht binnen de sector over- 
heid (groep 6) of aan andere sectoren (groep 5). 

Door het hanteren van dit criterium geeft de indeling in macro-econo- 
mische categorieën dus niet altijd een kant en klaar inzicht in de uitein- 
delijke bestemming en aard van de rijksuitgaven. Daarvoor is veelal een 
aanvullende analyse noodzakelijk. 
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Ter illustratie van het procentuele aandeel van de diverse economische 
categorieën in de uitgaven is onderstaande grafiek opgenomen. Een ver- 
gelijkbare grafiek van de ontvangsten is achterwege gebleven omdat on- 
geveer 80% van de ontvangsten uit belastingen en heffingen bestaat. In 
bijlage 16.4 is voor de economische hoofdgroepen een tienjarenover- 
zicht gepresenteerd. 

Grafiek 15.1. Verdeling uitgaven rijksbegroting 1990 naar economische 
hoofdgroepen 

overheidsschuld 

lopende uitgaven ( 17.5%) 

kapitaaloverdrachten 
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ondernemingsaktiviteit 

resultaten van 
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Code Omschrijving 1986 1987 1988 1989 1990 
Rekening Rekening Rekening Vermoedelijke Ontwerp- 

uitkomsten begroting 

'8. Lopende uitgaven en ontvangsten voor 
goederen en diensten (consumptieve 
bestedingen) 

Uitgaven 

11 Lonen en sociale lasten 

12 en 14 Aankoop van niet duurzame goederen en van 
diensten 

13 Aankoop van duurzame militaire goederen 

16 Afdracht omroepbijdragen 

Ontvangsten 

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

16, 17 en 18 Verkoop van goederen en diensten 

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

Uitgaven 

2 1 Rente overheidsschuld 

2 2 Bijdragen in incidentele exploitatieverliezen van 
overheidsbedrijven1 

2 5 Overige uitgaven aan vermogen 

Ontvangsten 

2 6 Rente overheidsvorderingen 

2 7 Aandeel in exploitatiewinsten van 
overheidsbedrijven1 

28 Overige opbrengsten van vermogen (voornamelijk 
aardgasopbrengsten) 

3. ~nltomensoverdrachten aan en van andere 
sectoren 

Uitgaven 

30.1 Inltomensoverdrachten aan overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren' 

31 .l  Huur- en renteverlagende subsidies aan bedrijven 

31.2 en 31.3 Prijssubsidies en andere expioitatiesubsidies aan 
bedrijven 

32 Andere inkomensoverdrachten aan bedrijven en 
financiële instellingen 

Inltomensoverdrachten: 

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

34 Aan gezinnen 

35.1, 35.2 en 
35.3 Aan E.G.-instellingen en -landen 

35.4, 35.5 en 
35.6 Aan andere internationale instellingen en andere 

landen 

Bijlage 15 



Code Omschrijving 1986 1987 1988 1989 1990 
Rekening Rekening Rekening Vermoedelijke Ontwerp- 

uitkomsten begroting 

Ontvangsten 

Inkomensoverdrachten van overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren1 

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 

Inkomensoverdrachten binnen de sector 
overheid 

Uitga ven 

Inkomensoverdrachten: 

Aan rijksuniversiteiten 

Aan vrije universiteiten 

Aan overige instellingen met landelijke reikwijdte 

Aan de sociale verzekeringsinstellingen 

Aan provincies 

Aan gemeenten 

Aan waterschappen 

Aan instellingen zonder winstoogmerk 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 (voornamelijk 
gemeenten) 

Van het bijzonderlvrij niet-universitair onderwijs 

Kapitaaloverdrachten aan en van andere 
sectoren 

Uitgaven 

Kapitaaloverdrachten aan overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren1 

Investeringsbijdragen aan bedrijven en financiële 
instellingen 

Andere kapitaaloverdrachten aan bedrijven 

Andere kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 
en verzekeringsmaatschappijen 

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

Kapitaaloverdrachten aan gezinnen (voornamelijk 
investeringsbijdragen) 

54.1, 54.2 en 
54.3 Kapitaaloverdrachten aan E.G.-instellingen en 

-landen 122 1 28 179 
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Code Omschrijving 1986 1987 1988 1989 1990 
Rekening Rekening Rekening Vermoedelijke Ontwerp- 

uitkomsten begroting 

Kapitaaloverdrachten aan andere internationale 
instellingen en andere landen 

Ontvangsten 

Kapitaaloverdrachten van overheidsdiensten die 
overwegend voor de markt produceren1 

Vermogensheffingen 

Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële 
instellingen 

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

I<apitaaloverdrachten van het buitenland 

I<apitaaloverdrachten binnen de sector overheid 

Uitgaven 

Kapitaaloverdrachten: 

Aan rijksuniversiteiten 

Aan vrije universiteiten 

Aan overige instellingen met landelijke reikwijdte 

Aan de sociale verzekeringsinstellingen 

Aan provincies 

Aan gemeenten 

Aan waterschappen 

Aan instellingen zonder winstoogmerk met 
regionale of lokale reikwijdte 

Aan overige regionale en lokale overheden 

Aan het bijzonderlvrij niet-universitair onderwijs 

Ontvangsten 

Kapitaaloverdrachten: 

Van regionale en lokale overheden (voornamelijk 
gemeenten) 

Van het bijzonder/vrij niet-universitair onderwijs 

Investeringen en desinvesteringen 

Uitga ven 

Aankoop van grond en gebouwen 

Nieuwbouw van gebouwen 

Aanleg van wegen 

Aanleg van waterbouwkundige werken, 
pijpleidingen en overige werken 

Verwerving van andere investeringsgoederen 

Ontvangsten 

Verkoop van investeringsgoederen 

Kredietverleningen en -aflossingen, 
deelnemingen en liquidatie van deelnemingen 

Uitgaven 

Kredietverleningen aan bedrijven en 
kredietinstellingen 

Deelnemingen in bedrijven en kredietinstellingen' 

Kredietverleningen aan gezinnen 

Kredietverleningen aan het buitenland 

Deelnemingen in het buitenland 
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16.1. Financieringssaldo, collectieve-lastendruk, rijltsontvangstenquote en rijltsuitgavenquote (in procenten van het nationale 
inkomen) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1 Financieringssaldo Rijk, excl. debudgetteringen 
en incl. vervroegde aflossingen woningwet- 
leningen (V.A.W.)' -6,6 -8,O -8,9 -8,5 -6, l  -1,9 -4,O -5,5 -5,2 -4,6 

2 Vervroegde aflossingen woningwetleningen 
(V.A.W.) O O O O 0,6 4,3 3,2 0,5 -0,O -0,l  

3 Debudgetteringen 1,0 1,4 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 

4 Financieringssaldo Rijk inclusief debudget- 
teringen, exclusief V.A.W. -7,6 -9.4 -10,l  -9,O -7,O -6,5 -7,5 -6,4 -5,7 -5,O 
(4)=(1)-(2)-(3) 

5 Financieringssaldo OPL, inclusief V.A.W.2 -1,6 -0,5 -0,5 -0,l  -1, l  -4,O -3,8 -1.3 -0,5 -0,5 

6 Financieringssaldo OPL, exclusief V.A.W.3 -1,6 -0,5 -0,5 -0, l  -0,8 - 1  - 4  -0,9 -0,5 -0,5 

7 Financieringssaldo gehele overheid, exclusief 
V.A.W., incl. debudgetteringen -9,Z -9,9 -10,6 -9,l -7,8 -7,9 -8,9 -7,3 -6,2 -5,5 
(7) = (4) - (6) 

8 Exploitatiesaldo sociale fondsen4 - 0,4 - 0,7 + 0,9 + 0,5 + 0,s - 0,O + 0,4 + 1,O + 0,7 -0,4 

9 Collectieve lastendruk5 52,6 53,2 54.3 52,8 52,8 53,Z 55,l 54,6 52,5 52,8 
W.V. belastingdruk (29,6) (29,l) ( 2 7 3 )  (27,3) (27,3) (28,6) (30.4) (30'5) (30,4) (293)  
W.V. premiedruk (20,9) (21,9) (24,3) (23,l) (22,9) (22,l) (23,s) (23,O) (21,2) (22,O) 
W.V. druk niet-belastingontvangsten met 

collectieve lastenkarakter (2,1) ( 2 2 )  ( Z 1 )  (2,4) (2,6) (2,s) ( 1 5 )  (1,l) ( 0 3 )  (0-9) 

11 Rijksontvangstenquote 37,5 37,3 36,2 36,8 37,2 38,3 38,l 36,8 35,6 34,s 

12 Nationale inkomen (netto, marktprijzen, 
miljarden)7 316'3 330,6 342,4 358,6 376,O 383,8 385,l 401,7 424,l 446,O 

l Dit is het financieringssaldo, zoals 
weergegeven in bijlage 16.2, gedeeld door 
het nationale inkomen. 

Bron: De Nederlandsche Bank (DNB). Voor 
de jaren 1981 tot  en met 1988 is het tekort 
weergegeven van de OPL inclusief de BNG 
en de NWB (conform de toen geldende 
definitie). Voor 1989 en 1990 wordt het 
tekort gepresenteerd van de OPL exclusief 
BNG en NWB (zie ook bijlage 8.7) 
Voor de jaren 1989 en 1990 geldt dat het 
financieringssaldo OPL inclusief VAW gelijk 
is aan het saldo exclusief VAW, omdat voor 
1989 geen (niet relevante) VAW geraamd 
worden. 

Hierbij is verondersteld dat de vervroegde 
aflossingen van woningwetleningen voor 
50% in 1985, voor 60% in 1986 en voor 70% 
in 1987 en 1988 worden geherfinancierd via 
de Bank van Nederlandse Gemeenten. 

Bron: Centraal Planbureau (CPB) 
Bij de berekening van de collectieve- 

lastendruk worden de belastingdruk en de 
druk van de niet-belastingontvangsten met 
het karakter van een collectieve 
last,conform de sinds de meerjarencijfer- 
brief gebruikte methode, op kasbasis 
opgenomen. De premiedruk wordt op trans- 
actiebasis verwerkt. 
Zie bijlage 16.6 voor een nadere toelichting 
van de ontwikkeling van de collectieve 
lastendrukcijfers. 

Zie bijlage 16.6 voor een nadere 
toelichting van de ontwikkeling van de 
rijksuitgavenquote. 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
respectievelijk Centraal Planbureau. 
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16.2. Totalen van uitgaven en ontvangsten rijksbegroting1 

Vermoede- Ont- 
Rekening lijke werp- 

uitkomsten begroting 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Uitgaven excl. 
aflossingen2 139664 151 280 155063 162891 166036 170930 174713 172019 176437 176761 

Aflossingen 3713  3981 4 0 1 3  5787  8 7 2 0  11017 14431 19590  19967 20379 

Ontvangsten3 119 199 124425 124617 132834 142842 164154 160121 150946 153441 155973 

Begrotingssaldo - 24 l78 - 30 836 - 34 459 - 35 844 - 31 914 - 17 793 - 29 023 - 40 663 - 42 963 - 41 l67 

Aflossingen en 
overige mutaties 
en correcties4 3243  4276  3940  5193  8 8 4 3  10393 13560 18511 20787 20697 

Financierings- 
saldo Rijk5 - 2 0 9 3 5  - 2 6 5 6 0  - 3 0 5 1 9  - 3 0 6 5 1  - 2 3 0 7 1  - 7 4 0 0  - 1 5 4 6 3  - 2 2 1 5 2  - 2 2 1 7 6  - 2 0 4 7 0  

l De hoofdstukken van de rijksbegroting, 
het gemeentefonds, het provinciefonds, het 
fonds investeringsrekening, het rijkswegen- 
fonds en de belastingafdrachten aan de 
Europese Gemeenschappen, exclusief 
onderlinge verrekeningen tussen de rijksbe- 
groting en de fondsen. 

Inclusief ontmuntingen. 

Exclusief de opneming van staatsschuld, 
inclusief aanmuntingen. 

Aflossing gevestigde staatsschuld, 
mutaties in schatkistpapier, diverse 
rekening-courantverhoudingen, 
tussenrekeningen, aanmuntingen e.d. 
!i Inclusief vervroegde aflossingen 
woningwetleningen. 

16.3. Uitgaven en ontvangsten' naar functionele hoofdgroepen 
A. Uitgaven 

Vermoede- Ont- 
lijke werp- 

Rekening uit- be- 
komsten groting 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Algemeen bestuur 

Defensie 

Buitenlandse betrekkingen 
(exclusief 
ontwikkelingssamenwerking) 

Ontwikkelingssamenwerking 

Justitie en politie (inclusief 
civiele verdediging) 

Verkeer en waterstaat 

Handel en nijverheid 

Landbouw en visserij 

Onderwijs en wetenschappen 

Cultuur en recreatie 

Sociale voorzieningen 

Volksgezondheid 

Milieuhygiëne 

Volkshuisvesting 

Nationale schuld 

Verwerving van staatsschuld 

Betrekkingen met de lagere 
publiekrechtelijke lichamen 
voor zover deze niet in andere 
functies zijn opgenomen 

Diversen (aanvullende posten 
e.d.) 

5 597 5 597 

11 606 11444  

12 889 8 798 

2 169 2042  

30719 30361 

3 545 3 701 

27 185 27718 

47 9 48 7 

973 1 OOI 

14470 13685 

35 915 41 604 

81 5 672 

Totaal van de uitgaven 143377 155261 159076 168678 174756 181947 189144 191609 196404 197140 

Zie noot 1 bij tabel 16.2 
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B Ontvangsten 

Vermoede- Ont- 
lijke werp- 

Rekening uit- be- 
komsten groting 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Algemeen bestuur 

Defensie 

Buitenlandse betrekkingen 
(exclusief ontwiltkelings- 
samenwerking 

Ontwikkelingssamenwerlting 

Justitie en politie (inclusief 
civiele verdediging) 

Verkeer en waterstaat 

Handel en nijverheid 

Landbouw en visserij 

Onderwijs en wetenschappen 

Cultuur en recreatie 

Sociale voorzieningen 

Volksgezondheid 

Milieuhygiëne 

Volkshuisvesting 

Nationale schuld 

Verwerving van staatsschuld 

Betrekkingen met de lagere 
publiekrechtelijke lichamen 
voor zover deze niet in andere 
functies zijn opgenomen 

Diversen (aanvullende posten 
e.d.) 

Belastingen 

W.O. Kostprijsverhogende 
belastingen 

Belasting op inkomen 
winst en vermogen 

Totaal van de ontvangsten 11 9 199 124 425 124 61 7 132 834 142 842 164 154 160 121 150 946 153 441 155 973 

Opneming gevestigde 
staatsschuld 22 549 30 031 34 349 35 913 33 994 22 072 29 478 49 082 - 
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16.4 Uitgaven en ontvangsten1 naar economische hoofdgroepen 

Vermoede- Ont- 
lijke werp- 

Rekening uit- be- 
komsten groting 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Uitgaven 

Lopende uitgaven voor 
goederen en diensten 
(consumptieve bestedingen) 

Rente, pacht en bijdragen in 
incidentele exploitatieverliezen 
van overheidsbedrijven 

Inkomensoverdrachten aan 
andere sectoren dan de 
overheid 

Inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid 

Kapitaaloverdrachten aan 
andere sectoren dan de 
overheid 

Kapitaaloverdrachten binnen 
de sector overheid 

Investeringen 

Kredietverleningen en 
deelnemingen 

Overheidsschuld en 
ontmuntingen 

Aanvullende posten 

Ontvangsten 

Lopende ontvangsten voor 
goederen en diensten 

Rente, pacht en andere 
opbrengsten van vermogen en 
van ondernemingsactiviteit 

Inkomensoverdrachten van 
andere sectoren dan de 
overheid 

Inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid 

Kapitaaloverdrachten van 
andere sectoren dan de 
overheid 

Kapitaaloverdrachten binnen 
de sector overheid 

Desinvesteringen 

Kredietaflossingen en 
liquidatie van deelnemingen 

Overheidsschuld en 
aanmuntingen 

Aanvullende post 
niet-belastingontvangsten 

Begrotingssaldo - 24 778- 30836- 34459- 35844- 37 974- 77793- 29023- 40663 - 42963 - 47 767 

' Aflossing en overige mutaties 
en correcties 3243 4276  3940  5193 8843 10393 13560 18511 20787 20697 

Financieringssaldo - 20935- 26560- 30579- 30657- 23077 - 7400- 75463- 22 752 - 22 176 - 20470 
p p - -- 

ie noot 1 bij tabel 16.2. 
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In het Regeerakkoord 1986 is een norm overeengekomen voor de collec- 
tieve lastendruk (CLD). Sedert het Regeerakkoord hebben zich enkele 
ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het huidige feitelijke CLD-cijfer 
niet zonder meer vergelijkbaar is met de norm uit het Regeerakkoord, i.c. 
de CLD 1986 uit de meerjarencijferbrief. 

De in de meerjarencijferbrief opgenomen CLD 1986, die als norm 
fungeert voor de doelstelling van stabilisatie van de collectieve 
lastendruk bedraagt 52,3% NI. Op dit laatstgenoemde cijfer dient echter 
een correctie toegepast te worden, namelijk een neerwaartse correctie 
ad 0,2O/o NI betreffende de bovenwettelijke ziektewetuitkeringen. Deze 
worden met ingang van de Nationale Rekeningen 1986 (gepubliceerd: 
augustus 1987) niet meer meegenomen bij de berekening van de feite- 
lijke premiedruk. Ten opzichte van de meerjarencijferbrief (d.d. 
30-1 2-1 986) treedt hierdoor een statistische daling op van 0,2% NI 
waarvoor gecorrigeerd dient te worden. Inclusief deze correctie bedraagt 
de gecorrigeerde CLD 1986 derhalve 52,I0/o NI. 

Indien men de feitelijke cijfers ve e norm, dan dient men 
de feitelijke cijfers te corrigeren voor een aantal andere ontwikkelingen 
die zich na de meerjarencijferbrief hebben voorgedaan en die de verge- 
lijkbaarheid verstoren. 

In de volgende tabel wordt een overzicht voor de jaren 1986-1 990 
gepresenteerd van die mutaties in de CLD die in deze Miljoenennota als 
niet-relevant voor een vergelijking met het genormeerde CLD-cijfer 
worden beschouwd. Elke post wordt kort toegelicht. 
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46.5. Enkele saldogrootheden betreffende de Rijksbegroting, gebaseerd op dl economische codering 

A. In miljarden guldens 

Vermoede- Ont- 
Iijke werp- 

Rekening uit- be- 
komsten groting 

1981 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Saldo lopende verrichtingen 
(hoofdgroepen 1 t/m 4)' + 0,9 - 6,l - 10,l - 8,3 - 4,3 - O - 6,2 - 7,O - 6,8 - 6,5 

Saldo kapitaaloverdrachten 
(hoofdgroepen 5 en 6) - 12,3 - 12,6 - 12.6 - 13,8 - 14,3 - 15,4 - 16,2 - 13,8 - 13'0 - 11,l 

Subtotaal (1 +2) - 11,4 - 18,7 - 22,7 - 22,l - 18.6 - 1 '1 - 22.4 - 20,8 - 19,8 - 17.6 

Investeringen (hoofdgroep 7) - 2.9 - 2,5 - 2,6 - 3,4 - 2,5 - - 2.3 - 2,5 - 2.7 - 2.5 

Vorderingensaldo Rijk (3 +4) - 14,3 - 21,2 - 25,3 - 25,5 - 21,l - - 24,7 - 23,3 - 22,5 - 20,l 

Saldo kredieten en 
deelnemingen (hoofdgroep 8) -6,3 -5,7 -5,2 -4,7 - 2 , 0 + 1 1  +10,0 1,7 -0.9 -0,9 

Saldo aflossingen Rijkz (hoofdgroep 9) - 3,5 - 4,O - 4,O - 5,7 - 8,8 - I C  - 14'3 - l9 , l  - 19.6 - 20,2 

Begrotingssaldo Rijk (5 + 6 + 7) - 24,l - 30,9 - 34.5 - 35.9 - 31,9 - 17.8 - 29.0 - 40,7 - 43,O - 41,2 

Aflossing en overige mutaties en 
correcties +3,2  +4,3  +4,0 +5,2 +8,8 +10,4 +13,5 +18,5 +20,8 +20,7 

10 Financieringssaldo Rijk 
incl. V.A.W. (8 + 9) - 20.9 - 26,6 - 30,5 

1 1 Vervroegde aflossingen 
woningwetwoningen (V.A.W.) - 

12 Financieringssaldo Rijk 
excl. V.A.W. (1 0 - 1 1) - 20,9 - 26,6 - ? 

B. In procenten van het nationale inkomen 

Saldo lopende verrichtingen 
(hoofdgroepen 1 t/m 4)' 

Saldo kapitaaloverdrachten 
(hoofdgroepen 5 en 6) 

Subtotaal (1 +2) 

Investeringen 
(hoofdgroep 7) 

Vorderingensaldo Rijk (3 $4) - 4,5 - 6,4 - 7,4 

Saldo kredieten en deelnemingen 
(hoofdgroep 8) -2 , l  -1,7 -1,k 

Saldo aflossingen Rijk (hoofdgroep - 1 ,l - 1,2 - 1 2  

Begrotingssaldo Rijk (5 + 6 +7) - 7,7 - 9,3 - 10.1 

Overige mutaties en correcties (o.m. 
aflossingen) +1,1 +1,3 +1,2 

10 Financieringssaldo Rijk incl. V.A.W. 
(8 + 9) - 6,6 - 8,O - 8,s 

11 Vervroegde aflossingen 
woningwetwoningen (V.A.W.) - - 

Vermoede- Ont- 
lijke werp- 

Rekening uit- be- 
komsten groting 

1 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

12 Financieringssaldo Rijk excl. V.A.W. 
( 1 0 - l i l 3  - 6,6 - 8.0 - 8,9 - 8,5 - 6.7 - 6,2 - 7,2 

Inclusief de aanvullende posten. 
Inclusief aan- en verkoop staatsschuld. 
Exclusief debudgetteringen. 
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Pagina 12: Onder de alinea met als laatste woord overheidsfinanciën. 
is een regel weggevallen, deze luidt: 
In het geval deze uitgavenoverschrijdingen zich niet hadden 

Enkele grafieken en tabellen zijn verminkt in de nota gekomen. Hierbij 
treft u een verbeterde versie uit de betreffende pagina's aan: 

Pagina 104: Grafiek 5.41. 

Pagina l 10: Grafiek 5.5.1. 

Pagina 354: Grafiek 15.1. 

Pagina 363: Tabel 16.5. 

Pagina 367: Tabel Overzicht bijzondere mutaties in de 
rijksuitgavenquote 1986-1 990. 

.1. De samenstelling van het saldo wan de uitgaven en niet-belastingont- 
vangsten in 1982 en 1990, (uitgaven en niet-belastingontvangsten exclusief gasbaten en 
WIR ingedeeld naar economische categorieën) 

Kapitaaloverdrachten A Onderwijs 

Investeringen Uitkeringen aan gezinnen 

Lopende uitgaven Gemeentefonds 

Rente Internationaal (EG + OS) 

( )  Inkomensoverdrachten Rijksbijdragen aan sociale fondsen 

0 Kredieten Subsidies volkshuisvesting 

Overige 
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Financieringsbehoefte Rijk 
Financieringssaldo 

zie: Financieringstekort 
Financieringstekort 
- collectieve sector 
- lagere overheden 
- Rijk 
- sociale fondsen 
Fiscale beleid 

Garantieverlening Rijk 
Gemeentefonds 
Gemeenten 

zie: Lagere overheden 
Gezondheidszorg 

zie: Welzijn, volksgezondheid en Cultuur 

Heroverweging 
Horizontale toelichting meerjarencijfers 

Incidentele loonontwiklteling 
Inflatie 
Infrastructuur 

zie: Verkeer en vervoer 
Inkomensontwiltkeling 

zie: Lonen en inkomens 
Inkomensoverdrachten 
Internationale concurrentiepositie 
Internationale economische ontwikkeling 
Internationale kapitaalverkeer 
Internationale schuldenproblematiek 
Investeringen 
Investeringsgaranties 
Investeringsreltening 

zie: WIR 
Invoerrechten 

Justitie 

Kapitaalmarld(beleid) 
Kapitaalsbelasting 
Kapitaaluitgaven lagere overheden 
Kengetallen 
Kinderbijslag 
Koopkracht 

Lagere overheden 
Lastenverlichting 
Lonen en inkomens 
Loon- en inkomstenbelasting 
Loonkosten 

Meerjarencijferexercitie 
Meerjarenramingen 
Milieubeleid 
Milieuheffingen 
Miljoenennota 

zie: Rijksbegroting 
Minimumloon 
Monetaire ontwiltlteling 
Monetaire politiek 
Motorrijtuigenbelasting 

Nationale inkomen 
Nationale schuld 

zie: Staatsschuld 
Niet-belastingontvangster. Rijk 

zie ook: Aardgasbaten 

OESO-landen 
Ombuigingen en overige teltortbeperltende 
maatregelen 
Omzetbelasting 
Onderwijs en Wetenschappen 

3.1 l ,  4.5, bijl. 12 

2.1, 4.4 
2.1, 4.4, bijl. 8 
1.2, 2.1, 3.1, 4.2, 4.5, 5.3, 5.4 
2.1 
1.2, 2.4, 3.2, bijl. 3 

bijl. 10 
4.3, 5.4, 5.5, bijl. 8 

bijl. 7 
5.5, bijl. 4 

3.8, 3.9 
1.2 
bijl. 8 
6.3 
1.3, 5.3, 5.4 
1.3 

bijl. 8 
1.2, 1.3, 5.3 
1.1, 1.7,3.5, 5.5 
1.2, 1.3, 4.3 
3.1, 3.5 

1.2, 6.3, bijl. 19 
1.2, 5.5, bijl. 2, bijl. 4, bijl. 6 
1.9, 5.3, 5.4 
1.9 

3.1, 3.7, bijl. 16 

4.3, bijl. l ,  bijl. 2 

Trefwoordenregister 



Ontwikkelingssamenwerking 
Oort-wetgeving 

zie: Fiscale beleid 
Open-einde regelingen 

zie ook: Subsidies 
Openbaar vervoer 
Overdrachtsbelasting 
Overheidsfinanciën 
Overheidspersoneel 
Overheidsschuld 

zie: Staatsschuld 

Privatisering 
Provinciefonds 
Provincies 

zie: Lagere overheden 
PTT 

Rentelasten en aflossingen 
Rentevoet 
Rente-uitgaven 
RWW 
Rijksbegroting 
- begrotingsuitvoering 1989 
- hoofdlijnen begroting 1990 
- uitgavenontwikkeling 1982-1 990 
Rijksbegroting in enge zin 
Rijksbegrotingsbeheer 

zie: Comptabel bestel 
Rijksontvangsten(quote) 
Rijksuitgaven 

Rijksuitgavenquote 
Rijkswegenfonds 

Sociale fondsen 
Sociale premies 

zie: Belasting- en premiedruk 
Sociale uitkeringen 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Sociale zekerheidsuitgaven 
Specifieke uitkeringen 
Staatsbalans 
Staatsdeelnemingen 
Staatsleningen 
Staatsschuld 
Stringente begrotingsbeleid 
Structuurbeleid 
Studiefinanciering 
Studiegroep Begrotingsruimte 
Subsidies 

Uitgavenoverschrijdingen 

Vennootschapsbelasting 
Verkeer en waterstaat 
Verticale toelichting meerjarencijfers 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
Voorjaarsnota 1989 
Vorderingentekort 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Wereldhandel 
Werkgelegenheid 

zie: Arbeidsmarkt 
Werkloosheid 

zie: Arbeidsmarkt 
Wet  Aanpassingsmechanismen (WAM) 
W i g  
WIR 
Woningwetleningen 

5.4 
1.2 
1.2, 3.10 
1.3, 2.3, 4.3, bijl. 11 

bijl. 7 
5.4, 5.5, bijl. 8 

4, bijl. 5 
2, 5.3 
5.4 
5.3 

2.1, 4.2, bijl. 14, bijl. 15, bijl. 16 
2.1, 4.2, 5, bijl. l ,  bijl. 2, bijl. 5, bijl. 14, bijl. 
15, bijl. 16 
2.1, 4.2, 5.5, 5.6, bijl. 16 
5.4 

1.3 
4.3 
1.2, 2.3, 4.3, 5.3, 5.4 
bijl. 8 
bijl. 13 
5.5 
3.1 1 
1.2, 3.1 1 ,4 .3 ,4 .5 ,  bijl. 12 
6.1 
3.8 
5.3, 5.4, 5.5 
1.2, 6.1 
1.9, 3.1 O, 5.4 

1.2, 4.3 
1.8, 4.3, 5.3, 5.4 
bijl. 6 
1.8, 2.2, 3.10, 4.3 

bijl. 5 
1.2 

Zorgsector 

Trefwoordenregister 






