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Woord vooraf 

De huidige internationale economische en financiële situatie is uitzonderlijk volatiel en onzeker. 

Bijna elke dag is er nieuws, soms verwacht, vaak onverwacht. Deze internationale onzekerheid 

vertaalt zich direct in onzekerheid voor de Nederlandse vooruitzichten. Dát Nederland in 2009 

hard wordt geraakt door het inzakken van de wereldconjunctuur is zeker. In welke mate en 

wanneer het herstel inzet, is dat niet. Deze editie van het Centraal Economisch Plan bevat een 

uitgebreide analyse van de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis. 

 

De ramingen zijn gebaseerd op de beleidsuitgangspunten zoals die eind februari bij het CPB 

bekend waren. Uitkomsten voor met name 2010 kunnen nog worden beïnvloed door nadere 

besluitvorming over het ‘crisispakket’ en de begroting 2010. Met de kwantitatieve grenzen van 

de begrotingsregels wordt (zoals gebruikelijk) geen rekening gehouden in de raming. 

Zoals blijkt uit de ramingen in het Centraal Economisch Plan gaat de crisis niet aan Nederland 

voorbij. Integendeel: de voor 2009 geraamde economische krimp met 3½% is de sterkste sinds 

de jaren dertig. Ook op de arbeidsmarkt slaat het beeld snel om: van krapte in 2008 tot hoge 

werkloosheid in 2010. De gevolgen voor de overheidsfinanciën zijn omvangrijk: voor 2010 

wordt nu een begrotingstekort van 5,6% BBP geraamd, terwijl ook op de middellange termijn 

de overheidsfinanciën uit het lood dreigen te raken. 

 

De huidige situatie is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke beleidsafwegingen. Op korte 

termijn is het belangrijk zoveel mogelijk  de scherpe kanten van de neergang af te halen, zonder 

daarbij de lange-termijnperspectieven schade toe te brengen. Beleid wordt hoofdzakelijk 

gemaakt op nationaal niveau, terwijl het juist nu met de simultane wereldwijde neergang 

belangrijk is om oog te hebben voor het belang van internationale ‘spillovers’ en coördinatie. 

 

De voorlopige kerngegevens van de raming zijn al op 17 februari naar buiten gebracht, maar 

toen nog zonder de onderliggende analyse. De ramingen in dit Centraal Economisch Plan 

wijken alleen op een aantal onderdelen marginaal af van de eerder gepubliceerde voorlopige 

cijfers. 

 

De directeur, 

Coen Teulings  
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1 Economisch beeld 2009-2010 

In de tweede helft van 2008 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over op de rest van de economie. De 

vooruitzichten voor 2009 en 2010 zijn in recordtempo verslechterd, als gevolg van het instorten van de 

wereldeconomie en -handel. Doordat het aantal vacatures nog hoog is en de mediane koopkracht relatief 

sterk stijgt, zal 2009 nog lang niet door iedereen als crisisjaar worden ervaren. De werkloosheid loopt 

echter snel op en stijgt volgend jaar verder door. In 2010 zijn naar verwachting gemiddeld 675 000 

mensen werkloos. De overheidsfinanciën raken uit het lood: de eerder geraamde overschotten op de 

begroting zijn volledig uit beeld verdwenen en ook op langere termijn zijn de uitdagingen voor de 

overheidsfinanciën groter geworden. De onzekerheden rond de raming blijven groot, vooral wat betreft de 

vooruitzichten voor 2010. 

1.1 Samenvatting en inleiding 

Beeld razendsnel omgeslagen 

Volgens huidige inzichten is de Nederlandse economie in de loop van 2008 in recessie beland. 

Op jaarbasis groeide de economie in 2008 nog met 2,0%, maar dit was het gevolg van 

‘statistische overloop’ van de groei eind 2007; sinds het tweede kwartaal van 2008 is al sprake 

van krimpende economische bedrijvigheid. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie 

zijn in recordtempo verslechterd. In de Macro Economische Verkenning 2009 werd weliswaar 

rekening gehouden met een groeivertraging, toch werd toen nog verwacht dat de gevolgen van 

de kredietcrisis voor Nederland zich zouden beperken tot een ‘normale’ conjuncturele dip. In 

die Macro Economische Verkenning werd nog een groei van 1¼% voorzien. Ondertussen is het 

beeld volledig omgeslagen (zie figuur 1.1 voor de achtereenvolgende verslechtering van de 

raming voor 2009 door onder andere het CPB). De verwachte groei voor 2009 is in zes 

maanden tijd met een uitzonderlijke 4¾%-punt naar beneden bijgesteld, tot een krimp van 

3½%.  

Alhoewel Nederland een relatief grote financiële sector heeft (zie hoofdstuk 5) en deze 

harde klappen van de kredietcrisis heeft moeten verwerken, verloopt de doorwerking naar de 

reële economie hoofdzakelijk via de wereldhandel. Het internationale beeld is vooral in de 

laatste maanden van 2008 omgeslagen, van een afzwakkende conjunctuur tot een diepe 

wereldwijde recessie. Ter illustratie: de Japanse export naar de EU lag in januari maar liefst 

47% lager dan in dezelfde maand een jaar geleden (zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide 

toelichting van de internationale ontwikkelingen). De voor Nederland relevante wereldhandel 

krimpt in 2009 naar verwachting met een niet eerder gemeten 9¾%. Voor een kleine, open 

economie als de Nederlandse is dit een keiharde, niet te ontwijken klap. Ondertussen vertoont 

de Amerikaanse huizenmarkt, waar de crisis begon, nog geen tekenen van herstel. 
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Figuur 1.1 Raming Nederlandse BBP-groei voor 2009 in de tijd (september 2008 - maart 2009, links) en 

geschatte output gap (rechts) 
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Economie krimpt in 2009 én 2010 

Voor 2009 wordt een economische krimp van 3½% geraamd. De laatste keer dat het 

Nederlandse BBP daalde was in 1982, toen met 1,2%. Een krimp van het BBP met meer dan 

3% werd (afgezien van de oorlogsjaren) voor het laatst in de jaren dertig van de vorige eeuw 

genoteerd. In 2010 wordt een verdere krimp van de economie - met ¼% - voorzien. In de 

huidige raming wordt het dieptepunt wat betreft de BBP-ontwikkeling in de eerste helft van 

2009 verwacht, om in de loop van 2010 weer iets aan te trekken. Nederland volgt hiermee een 

wereldwijd herstel, dat in de raming mede het gevolg is van expansief begrotings- en monetair 

beleid. Ten opzichte van de eerste helft van 2009 is de gematigde krimp in 2010 een positieve 

ontwikkeling, maar om op basis van de voorliggende raming 2010 als ‘herstel’ te zien, is wel 

een roze bril nodig: de economie blijft immers ondermaats presteren en de werkloosheid loopt 

volgend jaar scherp op.  

De krimp in 2009 is voor het overgrote deel het gevolg van afnemende uitvoer, deze daalt 

met 11¾%. De verslechterde vooruitzichten hebben direct gevolgen voor de investeringen. De 

investeringsquote van de marktsector loopt naar verwachting scherp terug, naar een historisch 

laag niveau van 12¾% in 2010.
1
 

De consumptie blijft naar verwachting redelijk stabiel (beperkte krimp) in zowel 2009 als 

2010. Dat is opmerkelijk, gezien de scherpte van de economische neergang. Voor veel macro-

economische variabelen ziet 2009 er ongeveer uit als het omgekeerde van 2006, toen de 

economie met 3% groeide. Dat wil echter niet zeggen dat het ‘allemaal wel meevalt’: de 

gevolgen voor onder meer de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën zullen ook indien het 

herstel inderdaad in de loop van 2010 inzet, nog lange tijd worden gevoeld. 

 

 
1 De reeks begint in 1970. 
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Figuur 1.2 Volatitiliteit aandelenmarkt (links) en risico-opslag bedrijfsleningen (rechts) 
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Onzekerheid blijft groot, maar neemt op onderdelen af 

De onzekerheid is groot, dat blijkt duidelijk uit de ontwikkelingen op de financiële markten 

(figuur 1.2). De volatiliteit op de aandelenmarkten is extreem hoog. De hoge risico-opslagen 

voor bedrijfsobligaties zijn dus niet zozeer een uiting van een toegenomen risicoaversie, maar 

vooral van een feitelijk fors toegenomen risico. Ondanks deze grote onzekerheid is de huidige 

raming voor 2009 op onderdelen duidelijk minder onzeker dan de voorgaande ramingen. Dat 

komt uiteraard doordat een deel van het jaar al is verstreken. Er is simpelweg al een beetje 

‘harde’ informatie beschikbaar, informatie die er bij de vorige twee ramingen voor 2009 nog 

niet was. Het beeld dat ontstaat uit de beschikbare realisatiecijfers is ondubbelzinnig: alle 

signalen staan op rood. Het BBP-volume van het eurogebied kromp in het vierde kwartaal met 

1,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, de grootste krimp in vijftig jaar. De 

wereldhandel stortte aan het eind van 2008 in, vooral in december was de krimp groot, blijkens 

de wereldhandelsmonitor van het CPB. De werkloosheid begon na een lange periode van daling 

in januari weer op te lopen, terwijl het aantal vacatures in snel tempo afneemt. Tenzij een 

miraculeus snel herstel optreedt, is een flinke economische krimp in Nederland in 2009 niet 

meer te vermijden. Dit beeld wordt bevestigd door de gebruikte voorlopende indicatoren (zie 

kaders in hoofdstuk 2 en 3). 

Figuur 1.3 Ontwikkeling van BBP (links) en werkgelegenheid (rechts) in raming voor Nederland vergeleken 

met eerdere financiële crises in andere landen
2
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2 Tijdstip T staat voor het dal in de diverse crises (voor Nederland is dat in de huidige raming 2009). Het gemiddelde betreft 

13 crises, namelijk de crises zoals beschreven in tabel 5.5 afgezien van de VS (vanwege dataproblemen). 
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Alhoewel de omvang van de kredietcrisis en de gevolgen voor de reële economie met bestaande 

modellen en theorieën niet of nauwelijks met enige precisie bleken te voorspellen, geldt dat in 

mindere mate voor de impact van de wereldwijde recessie op de Nederlandse economie in 

2009. Nederland is immers sterk afhankelijk van de export, ongeveer éénderde van het 

Nederlandse BBP wordt direct en indirect bepaald door de ontwikkeling in het buitenland. Het 

is ook bekend dat de arbeidsmarkt met enige vertraging reageert op de huidige neergang. Dat 

geldt zowel voor de werkloosheid als voor de lonen.  

De grootste onzekerheid betreft 2010. Wordt het herstel bespoedigd doordat het vertrouwen 

van consumenten en producenten wordt herwonnen, mede dankzij ruim budgettair en monetair 

beleid? Of wordt het herstel vertraagd, door bijvoorbeeld protectionistische maatregelen of 

nieuwe klappen op financiële of huizenmarkten? Is de conclusie van Reinhart en Rogoff
3
, die 

vinden dat financiële crises over het algemeen relatief lang duren, ook op de huidige, 

exceptionele wereldwijde crisis van toepassing? In figuur 1.3 wordt de voorliggende raming 

(BBP-groei en werkgelegenheid) vergeleken met eerdere financiële crises in andere landen. 

Daaruit blijkt dat ook bij financiële crises het tempo van herstel sterk verschilt. In de huidige 

CEP-raming is het herstel in 2010 minder sterk dan gemiddeld bij de eerdere financiële crises in 

13 andere landen (zie tabel 5.5 voor een overzicht). 

 

In het kader worden twee onzekerheidsvarianten besproken, zowel één waarin het herstel langer 

uitblijft, als één waarin het herstel al dit jaar inzet. Een laatste grote onzekerheid is de invloed 

van eventueel aanvullend beleid, gericht op het bestrijden van de recessie. Op het moment van 

afronding van dit Centraal Economisch Plan was het kabinet nog bezig met de voorbereiding 

van een ‘pakket’ met maatregelen. Ook hiervoor geldt dat de onzekerheid met name de 

eventuele gevolgen voor 2010 betreffen, de gevolgen voor 2009 zullen waarschijnlijk beperkter 

zijn. 

Inflatie daalt, maar waarschijnlijk geen deflatie 

Ten tijde van de publicatie van de Macro Economische Verkenning 2009 werd een voorlopig 

hoog blijvende inflatie geraamd. Slechts zes maanden later is ook het nominale beeld echter 

volkomen gekanteld. Voor zowel 2009 als 2010 wordt nu een stijging van de 

consumentenprijsindex met slechts 1% geraamd. Daarmee is de inflatie beneden de definitie 

van prijsstabiliteit van ‘onder maar dichtbij 2%’, die door de ECB wordt gehanteerd. Voor het 

eurogebied en voor de Verenigde Staten worden zelfs (korte) periodes van prijsdaling geraamd. 

Deze dalende inflatie is echter geen verlammende vicieuze cirkel van dalende prijzen en lonen 

(deflatie). De inflatie wordt gedrukt door een sterke daling van de brandstof-, gas- en 

elektriciteitsprijzen en komt daardoor halverwege 2009 tijdelijk dicht bij de nul uit. De 

onderliggende inflatie (geschoond voor onder meer energieprijzen) blijft in Nederland echter 

stabiel, rond de 2%. 

 
3 C.M. Reinhart en K.S. Rogoff, The aftermath of financial crises, NBER Working Paper 14656, 2009. 
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Tabel 1.1 Kerngegevens voor Nederland, 2006-2010 

        
  2006

a
  2007 2008 2009 2010 

        
  mutaties in % per jaar                 

Internationale conjunctuur        

Relevante wereldhandel  9,4  6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

Prijspeil goedereninvoer  3,8  1,7 4,0 − 8¼ − 2    

Concurrentenprijs  3,4  1,5 3,7 − 3¼ − 2¼ 

Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat)  65,2  72,5 96,9 44    44    

Eurokoers (dollar per euro)  1,26  1,37 1,47 1,32 1,32 

Lange rente (niveau in %)  3,8  4,3 4,2 3¾ 3¾ 

Volume bestedingen en buitenlandse handel        

Bruto binnenlands product (BBP)  3,4  3,5 2,0 − 3½ − ¼ 

Consumptie huishoudens  0,0 (3,0) 2,1 1,7 − ¼ − ½ 

Overheidsbestedingen  8,3 (2,2) 3,3 1,2 2    1    

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)  10,4  4,8 9,8 − 10¾ − 12    

Uitvoer van goederen (exclusief energie)  9,5  7,3 1,4 − 11¾ 1½ 

w.v. binnenslands geproduceerd  5,1  5,0 − 1,6 − 10¾ ¼ 

        wederuitvoer  14,2  9,5 4,3 − 13    2¾ 

Invoer van goederen  9,9  6,8 4,2 − 9¼ 0    

Prijzen, lonen en koopkracht        

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie)  1,6  1,5 1,6 − 2½ − 2    

Prijsconcurrentiepositie
b
  – 0,3  – 1,9 0,1 1½ 0    

Consumentenprijsindex (CPI)  1,1  1,6 2,5 1    1    

Contractloon marktsector  2,0  1,8 3,5 3    1½ 

Loonsom per werknemer marktsector  2,5 (2,8) 3,4 4,3 4    3    

Koopkracht, mediaan alle huishoudens  2,4  1,8 0,1 2    ¼ 

Arbeidsmarkt        

Beroepsbevolking (personen)  1,2 (0,9) 1,6 1,5 ½ − ½ 

Werkzame beroepsbevolking  2,2 (2,0) 2,6 2,1 − 1    − 3¾ 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %)  5,5  4,5 3,9 5½ 8¾ 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in dzd personen)  413     344    304    420    675    

Marktsector
c
        

Productie  4,6  4,4 2,4 − 5½ − ¾ 

Arbeidsproductiviteit  2,4 (2,7) 1,8 0,8 − 3¼ 5½ 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren  2,1 (1,9) 2,6 1,6 − 2¼ − 6    

Prijs toegevoegde waarde  − 0,6  0,6 1,5 2¾ 1½ 

Reële arbeidskosten  3,1 (3,4) 2,8 2,8 1¼ 1½ 

        
 niveaus in %                 

        
Arbeidsinkomensquote  77,8  78,5 80,1 84½ 81¼ 

Winstquote
d
  13,8  15,2 14,5 9½ 12¼ 

Collectieve financiën        

EMU-saldo (% BBP)  0,6  0,3 1,0 − 2,8 − 5,6 

EMU-schuld (% BBP)  47,4  45,7 58,1 56,6 62,1 

Collectieve lasten (% BBP)  39,1 (38,0) 38,9 39,1 39,1 39,3 
 

a
 Cijfers tussen haakjes zijn gecorrigeerd voor de financieringsverschuivingen als gevolg van de invoering van de wet VLZ en ZVW.

 

b
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen.

 

c
 Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerend-goedsector.

 

d
 Van productie in Nederland, marktsector exclusief banken en verzekeringswezen.
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Paradox: koopkracht stijgt tijdens diepe recessie 

De scherp gedaalde inflatie is nog niet direct zichtbaar in de gemiddelde contractloonstijging in 

de marktsector. Doordat veel cao’s voor 2009 en soms ook al voor (een deel van) 2010 zijn 

afgesloten, blijft de gemiddelde loonstijging de gehele ramingsperiode boven de inflatie. Dit 

betekent dat de koopkracht voor de meeste huishoudens in 2009 stijgt en in 2010 op peil blijft. 

Voor de scherpste economische neergang sinds de jaren dertig is dat een verrassende uitkomst. 

De reden is de sterke daling van energie- en grondstoffenprijzen voor huishoudens (evenals 

voor de meeste producenten). Het betreft hier nadrukkelijk de statische koopkracht, wat 

betekent dat wordt aangenomen dat individuele omstandigheden niet veranderen. Wanneer 

iemand zijn of haar baan verliest, is natuurlijk wel degelijk sprake van een groot verlies aan 

koopkracht - en helaas zullen in 2009 en 2010 honderdduizenden mensen hun baan verliezen. 

Ook wordt in de berekening van de statische koopkracht geen rekening gehouden met 

vermogensverliezen.  

De groep 65-plussers hoeft zich over het algemeen geen zorgen te maken over het verliezen 

van de eigen baan, maar wel over de indexatie van het aanvullend pensioen. Alhoewel in de 

raming is verwerkt dat pensioenfondsen dit en volgend jaar niet of nauwelijks in staat zullen 

zijn om de pensioenen te indexeren, gaat ook de groep 65-plussers er dit jaar gemiddeld 

genomen in koopkracht op vooruit, mede dankzij de verhoging van de AOW, de ouderenkorting 

en de zorgtoeslag voor alleenstaanden. Het achterwege blijven van indexatie raakt overigens 

evengoed de opgebouwde pensioenrechten van de huidige werkenden, maar die merken dat pas 

over een aantal jaren, na hun pensioen. In 2010 blijft de koopkracht van 65-plussers in doorsnee 

gelijk. Voor 65-plussers met een relatief hoog aanvullend pensioen is het beeld anders: zij 

hebben meer last van het uitblijven van indexatie en zullen in beide jaren koopkracht inleveren. 

Harde klappen op de arbeidsmarkt 

In 2009 komt er een einde aan een periode van sterke werkgelegenheidsgroei en krapte op de 

arbeidsmarkt. Dat geldt voor de marktsector, waar naar verwachting de werkgelegenheid in 

2009 met 2¼% en in 2010 zelfs met 6% zal afnemen. Bij de overheid en met name in de zorg 

stijgt de werkgelegenheid beide jaren, wat de klap enigszins dempt. Het gevolg is dat de 

geraamde werkloosheid oploopt tot gemiddeld 420 duizend personen in 2009 en 675 duizend 

personen in 2010, ofwel 8¾% van de werkzame beroepsbevolking. Dat is gemeten in personen 

een recordaantal. Als percentage van de werkzame beroepsbevolking niet: in 1935 werd een 

werkloosheidspercentage van 19,4 genoteerd. Ook begin jaren tachtig lag het 

werkloosheidspercentage hoger dan nu wordt voorzien voor de ramingsperiode. Jongeren, 

laagopgeleiden en allochtonen worden door een economische neergang in het algemeen als 

eerste getroffen; zij zullen het de komende periode moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt dan in 

de afgelopen periode. 
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Gevolgen van de kredietcrisis voor de overheidsfinanciën op langere termijn 

Het EMU-saldo voor 2010 komt in de huidige raming aanzienlijk slechter uit dan in de CPB-doorrekening aan het begin 

van de kabinetsperiode: een tekort van 5,6% BBP in plaats van het destijds berekende overschot van 1,0% BBP in 

2010.
a
 Hierdoor, en door de ingrepen in de financiële sector, komt de EMU-schuld volgend jaar uit op 62% BBP, 22%-

punt hoger dan bij het coalitieakkoord werd aangenomen. De belangrijkste oorzaak voor de snelle verslechtering van de 

prognoses ligt in de uitzonderlijk grote bijstelling van de economische groeiverwachtingen. Op dit moment is niet goed 

te bepalen welke effecten structureel van aard zijn en welke conjunctureel en tijdelijk.
b
 Volgend jaar zal het CPB een 

middellange-termijnverkenning publiceren ten behoeve van beleidsvoorbereiding voor de komende kabinetsperiode. 

Dan zullen hierover de eerste conclusies (moeten) worden getrokken. Ook zal het CPB volgend jaar met een 

actualisatie van de vergrijzingsstudie (Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances) komen.  

Vanwege die onzekerheid over de al dan niet structurele gevolgen, kan op dit moment slechts een indicatie worden 

gegeven van de risico’s van de kredietcrisis voor de lange-termijnontwikkeling van de overheidsfinanciën. Grofweg zijn 

er twee kanalen: vermogenseffecten en de invloed op de structurele groei. 

De vermogenspositie van de overheid, van de huishoudens en van de pensioenfondsen is als gevolg van de 

kredietcrisis aanzienlijk verslechterd. De ervaring met eerdere financiële crises heeft geleerd dat het lang kan duren 

voordat de overheidsfinanciën weer op orde zijn, waardoor de (netto) EMU-schuld significant hoger kan uitkomen. 

Alleen al door de verslechtering van het feitelijk EMU-saldo in 2009 en 2010 (ten opzichte van de doorrekening aan het 

begin van de kabinetsperiode) komt de schuld in 2010 ongeveer 10%-punt hoger uit. Bovendien is het niet heel 

waarschijnlijk dat het EMU-saldo in 2011 al weer op het in het Coalitie-akkoord geraamde overschot uitkomt. Een netto 

schuld die 10%-punten van het BBP hoger is, zorgt voor een structurele (lange termijn) belasting van het 

begrotingssaldo met 0,1%-punt BBP.  

Door de verslechterde vermogenspositie van huishoudens en pensioenfondsen zullen de belastinginkomsten worden 

gedrukt. Als pensioenfondsen hun premies verhogen of uitkeringen verlagen leidt dat tot een derving van de 

belastingopbrengsten, zowel direct (via inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) als indirect (via lagere 

bestedingen). Lagere vermogens van gezinnen leiden eveneens tot lagere directe (box 3) en indirecte 

belastingopbrengsten. Volgens berekeningen op de achterkant van een enveloppe gaat het hierbij in totaal om een 

structurele belastingderving van ongeveer 0,3% BBP.  

Indien de BBP-groei (en dus het niveau) structureel achterblijft bij de aannames aan het begin van de kabinetsperiode, 

heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de overheidsfinanciën. De uitgaven zijn immers vooraf voor de gehele 

kabinetsperiode vastgelegd in uitgavenkaders en meerjarencijfers. Ter illustratie: bij een uitgavenquote van ongeveer 

40% in de uitgangssituatie, betekent een 1% lager BBP-niveau dat bij gelijkblijvende uitgaven de uitgavenquote 0,4%-

punt stijgt. Als het verlies aan BBP niet wordt ingehaald, blijven zonder aanvullende maatregelen de uitgaven als 

percentage van BBP structureel hoger, zonder dat daar hogere inkomsten tegenover staan. Dan verslechtert dus het 

begrotingssaldo (structureel) in dezelfde mate. Ook kan de kredietcrisis gevolgen hebben voor de economische groei 

(en vervolgens van die groei op de overheidsfinanciën) na deze kabinetsperiode; daarover valt op dit moment nog niet 

veel te zeggen (zie hoofdstuk 5). 

 

Alhoewel de verschillende kanalen op dit moment lastig zijn te kwantificeren, wijst bijna alles in dezelfde richting. De 

uitdaging voor de overheidsfinanciën op langere termijn is als gevolg van de crisis fors groter geworden. 

 
a
 CPB, Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011, CPB Document 151, september 2007. 

b
 Voor het in beeld brengen van de onderliggende ontwikkeling wordt veelal gekeken naar het structurele EMU-saldo (waarin wordt 

gecorrigeerd voor de stand van de conjunctuur) en het robuuste saldo (waarin bovendien wordt gecorrigeerd voor rente en 

aardgasbaten). Naast de grote onzekerheid over de output gap (zie hoofdstuk 5.3) bestaat er onzekerheid over de fasering van het 

conjuncturele effect. Bovendien kunnen incidenten en tijdelijke invloeden (bijvoorbeeld in het kader van de kredietcrisis) het beeld 

verstoren. Deze indicatoren moeten daarom met grote voorzichtigheid worden gehanteerd. Zie ook hoofdstuk 4 in de Macro 

Economische Verkenning 2009 voor een discussie over de beperkingen van structurele saldi als sturingsvariabele gedurende de 

kabinetsperiode. 
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Onzekerheidsvarianten 

De crisis op de financiële markten heeft de reële economie inmiddels hard getroffen. In de centrale projectie wordt 

ervan uitgegaan dat, na het ‘crisisjaar’ 2009, in de loop van 2010 een zeer voorzichtig economisch herstel optreedt. Het 

is echter denkbaar dat, onder invloed van economische stimuleringspakketten zoals voorgesteld in bijvoorbeeld de 

Verenigde Staten en Europa, consumenten en producenten in binnen- en buitenland hun vertrouwen sneller hervinden. 

De toename van de vraag, en de productie die daarmee gepaard gaat, raakt de open Nederlandse economie direct. 

Variant A laat de gevolgen zien van een relevante wereldhandel die zich vanaf de tweede helft van dit jaar gunstiger 

ontwikkelt dan in de centrale projectie besloten ligt. Tevens is er in deze variant vanuit gegaan dat het vertrouwen van 

de Nederlandse consument zich enigszins herstelt, zodat de consumptieve bestedingen extra toenemen. De 

voorspoediger ontwikkeling in het buitenland stelt Nederlandse producenten in staat de export op te schroeven. De 

extra productie die dit tot gevolg heeft, lokt investeringen uit en stimuleert de werkgelegenheid. Samen met het 

herwonnen vertrouwen leidt dit laatste ertoe dat de particuliere consumptie toeneemt, ten opzichte van het centrale pad. 

Gecumuleerd (over 2009 en 2010) komt het BBP-volume in 2010 1,4% hoger uit. Het EMU-saldo zou in vergelijking met 

de basisprojectie in 2010 met 0,5%-punt verbeteren. Dat betekent wel dat zelfs in dit gunstige scenario het 

overheidstekort op ongeveer 5% van het BBP uitkomt.  

Ook het tegengestelde, een verdere en langer durende verslechtering van de economische omstandigheden valt echter 

niet uit te sluiten. De wereldhandel kan verder afnemen door protectionistische maatregelen en financiële instellingen 

kunnen verder onder druk komen doordat debiteuren hun verplichtingen niet na kunnen komen vanwege de slechte 

economische situatie. Variant B toont daarom de gevolgen voor de Nederlandse economie, indien de groei van 

relevante wereldhandel in 2009 0,9%-punt lager uitkomt dan waar in de centrale projectie vanuit wordt gegaan en in 

2010 zelfs 6,0%-punt lager (cumulatief 6,8%-punt lager). Dit drukt in eerste instantie de uitvoer. Minder uitvoer betekent 

dat er minder geproduceerd hoeft te worden. De BBP-groei komt in 2009 dan ook 0,2%-punt lager uit en in 2010 zelfs 

1,8% lager (cumulatief komt het BBP dan 2,1%-punt lager uit in 2010). In dat geval zou de Nederlandse economie dus 

twee jaar op rij fors krimpen. De lagere productie leidt vervolgens tot een verder oplopende werkloosheid. Onder invloed 

van tegenvallende belastinginkomsten en extra uitgaven aan uitkeringen verslechtert het EMU-saldo in 2010 nog verder 

dan besloten in het basispad. 

 

Effecten van 

A: Gunstiger ontwikkeling van de relevante wereldhandel en toenemend consumentenvertrouwen 

B: Tegenvallende ontwikkeling van de relevante wereldhandel 

 A                              B                               

 2009 2010 2009 2010 

     
 cumulatieve afwijkingen in %            

     
Relevante wereldhandel, volume 1,0 3,9 − 0,9 − 6,8 

Invoerprijs goederen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lange rente (niveau in %) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) 0,0 0,0 0,0 0,0 

     
Contractloon marktsector 0,1 0,6 − 0,1 − 1,0 

Consumentenprijsindex (CPI) 0,0 0,1 0,0 − 0,2 

     
Bruto binnenlands product (BBP), volume 0,3 1,4 − 0,2 − 2,1 

Particuliere consumptie, volume 0,3 0,9 − 0,1 − 0,7 

Investeringen bedrijven (excl. woningen), volume 1,1 5,4 − 0,8 − 6,8 

Uitvoer goederen (exclusief energie), volume 0,8 3,0 − 0,7 − 5,6 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) − 0,1 0,6 0,1 − 0,5 

     
Arbeidsinkomensquote marktsector (niveau) − 0,4 − 0,6 0,3 1,4 

EMU-saldo (niveau, % BBP) 0,1 0,5 0,0 − 0,7 
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Overheidsfinanciën uit het lood 

In lijn met de economische vooruitzichten zijn ook de overheidsfinanciën in recordtempo 

verslechterd. Inmiddels wordt voor 2009 een tekort van 2,8% BBP geraamd. In 2010 loopt het 

tekort nog verder op, naar 5,6% BBP. Bij ongewijzigd beleid worden in beide jaren zowel de 

signaalwaarde (van een tekort van 2% BBP) als het uitgavenkader aanzienlijk overschreden en 

in 2010 ook de 3% tekortnorm uit het Stabiliteits- en Groeipact. De automatische stabilisatoren 

zijn in Nederland relatief sterk, wat betekent dat de belastinginkomsten hard dalen, terwijl de 

werkloosheidsuitgaven (WW en WWB) relatief snel stijgen. Daarnaast zijn er nog andere 

factoren die bijdragen aan de verslechtering van het EMU-saldo: de gasbaten vallen terug van 

2,4% BBP in 2008 tot 1,1% BBP in 2010 en het tekort van de lagere overheden loopt op. De 

gevolgen voor de overheidsfinanciën op (middel)lange termijn zijn moeilijk te kwantificeren, 

maar in potentie aanzienlijk (zie kader).  

1.2 Beschouwing 

De huidige crisis vindt zijn oorzaak in een combinatie van twee factoren, zoals in detail wordt 

geanalyseerd in paragraaf 5.1 en 5.2. Ten eerste lopen internationaal de regulering en het 

toezicht op financiële markten achter bij de financiële innovaties. Op zichzelf dragen deze 

innovaties bij aan betere spreiding van risico’s en daardoor aan lagere kapitaalskosten. De 

afgelopen jaren lijken innovatieve producten en constructies echter met name te zijn gebruikt 

om risico’s aan het oog te onttrekken, zodat banken meer ruimte hadden voor kredietverlening. 

Ten tweede zijn er grote macro-economische onevenwichtigheden in de wereld. China en de 

olieproducerende landen hebben (net als Nederland) omvangrijke spaaroverschotten, die hun 

bestemming vinden in landen met spaartekorten, met name de Verenigde Staten. Deze 

combinatie van factoren heeft geleid tot zeepbellen op aandelenmarkten wereldwijd en op de 

huizenmarkt in de Verenigde Staten (maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 

Ierland). Vanwege het leeglopen van die zeepbellen hebben tal van banken nu totaal verstoorde 

balansverhoudingen en is het beleggingsrisico sterkt toegenomen. Risicopremies op 

bedrijfsobligaties zijn daardoor tot onvoorstelbare hoogte opgelopen (zie figuur 1.3). Beleggers 

hebben een sterke voorkeur voor relatief veilige staatsobligaties.
4
 Als de overheden die 

besparingen niet opnemen, door tekorten te laten oplopen, ontstaat een klassieke situatie van 

Keynesiaanse vraaguitval. In dat opzicht wijkt deze crisis totaal af van de recessie van de eerste 

helft van de jaren tachtig, toen de lonen te hoog en de winsten te laag waren, toen het verschil 

tussen uitkeringen en lonen zo klein was dat werken vanuit financieel opzicht nauwelijks 

loonde, toen de inflatie onbeheersbaar was en de overheidsfinanciën structureel uit het gareel 

 
4 De gepercipieerde veiligheid van staatsobligaties is overigens beperkt. Een aantal landen betaalt inmiddels zeer 

substantiële risicopremies. Zelfs voor Duitsland was de risicopremie op staatsobligaties (zogenaamde Credit Default Swaps)  

ultimo februari 85 basispunten (omhoog van 68 basispunten medio februari). De risicopremie op Nederlandse 

staatsobligaties was ultimo februari 117 basispunten. 
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waren. De beleidsreactie op de huidige recessie moet dus ook een andere zijn dan die in de jaren 

tachtig.  

Een Keynesiaans stimuleringsbeleid kan een adequate reactie op een dergelijke vraaguitval 

zijn, maar dan moet het wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, namelijk de drie T’s: Timely, 

Targeted and Temporary. Tijdig (timely) wil in dit geval zeggen dat het beleid zo snel mogelijk 

effect moet hebben, want de vraaguitval doet zich immers nu massaal voor. Dit is vaak een 

probleem met stimuleringsbeleid, de meeste maatregelen kennen lange voorbereidingstijden en 

hebben zodoende pas effect als de crisis alweer voorbij is. Gezien het karakter van de huidige 

crisis, speelt dat punt nu minder: het is vrij zeker dat Nederland ook volgend jaar nog in een 

laagconjunctuur zit. Toch is het de vraag of sommige additionele investeringsimpulsen tijdig 

effect hebben.  

Doeltreffend (targeted) is een nog moeilijker eis. Een groot deel van de effecten van 

stimuleringsbeleid op de effectieve vraag loopt weg naar het buitenland, via de invoer uit 

andere landen. Om die reden kan de neiging ontstaan om zich met stimuleringsbeleid vooral te 

richten op typisch nationale industrieën die hard worden getroffen door de crisis, zoals de bouw. 

Omgekeerd geldt echter dat landen ook profiteren van het stimuleringsbeleid elders. Zo zou 

zonder de aanvullende pakketten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 

de krimp in Nederland gedurende de ramingsperiode naar een grove schatting nog een half tot 

een heel procent groter uitkomen. Het gaat dus om substantiële effecten. Europese coördinatie 

kan tot een voor ieder land beter beleidspakket leiden, omdat landen dan de verleiding beter 

kunnen weerstaan om hun pakket specifiek op hun nationale industrieën te richten. Dan kan 

meer rekening worden gehouden met de effecten op andere landen: positief van stimulering van 

de economie, negatief van protectie van de ‘eigen’ industrie. Bij de inschatting van de 

‘bijdrage’ van ieder land moet rekening worden gehouden met het feit dat een deel van het 

stimuleringsbeleid loopt via de automatische stabilisatoren. Die zijn in Nederland relatief goed 

vormgegeven via het trendmatig begrotingsbeleid. Daarom verslechtert het Nederlandse 

begrotingssaldo relatief snel, ook ten opzichte van landen die omvangrijke discretionaire 

stimuleringspakketten hebben ingezet (zie hoofdstuk 4). Een grove inschatting leert dat zonder 

aanvullende maatregelen, de Nederlandse inspanning qua omvang vergelijkbaar is met die van 

Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar substantieel kleiner dan die van de 

Verenigde Staten. Bij ongewijzigd beleid slaat het perspectief voor de overheidsfinanciën 

namelijk in hoog tempo om; voor 2010 wordt een EMU-saldo van −5,6% verwacht. De 

automatische stabilisatoren moeten daarvoor wel volledig kunnen werken, ook wat betreft de 

collectieve uitgaven. Targeted betekent ook doeltreffend in de zin dat het niet wenselijk is om 

bruggen van niets naar nergens aan te leggen. Het blijft belangrijk om alleen die plannen uit te 

voeren die kunnen worden onderbouwd met een positieve kosten-batenanalyse.  

Om structurele belasting van de overheidsfinanciën te voorkomen, is de laatste eis van 

tijdelijkheid van de maatregelen (temporary) in de huidige situatie misschien wel het meest 

urgent. Het tekort van 5,6% in 2010 is in de daarop volgende jaren niet zomaar weggewerkt. 
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Het recente tempo van krimp van de wereldhandel (circa 5% per maand) en de snelle 

bijstellingen van de ramingen voor de BBP-groei voor 2009 maken duidelijk dat het thans 

onmogelijk is om met enige mate van zekerheid een uitspraak te doen over het BBP op langere 

termijn. Echter, een analyse van landen die eerder een financiële crisis hebben meegemaakt laat 

zien dat het BBP waarschijnlijk blijvend op een substantieel lager niveau uitkomt dan waar vóór 

de crisis mee gerekend werd (zie paragraaf 5.3). In dat geval komen de overheidsuitgaven als 

percentage van het BBP zonder tegenmaatregelen ook blijvend hoger uit. Daarnaast moet 

rekening worden gehouden met de rentelasten over de extra staatsschuld die deze jaren 

noodgedwongen wordt opgebouwd (zie paragraaf 4.1). Het is daarom verstandig om nu 

maatregelen te nemen die wél op termijn zicht geven op herstel van gezonde 

overheidsfinanciën, maar níet op dit moment leiden tot extra vraaguitval. Dat is ook van belang 

voor financieringslasten van de staatsschuld, omdat financiële markten vertrouwen moeten 

houden in de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën. Vanuit dat perspectief is 

het vanzelfsprekend ook goed om maatregelen te nemen die het groeivermogen op langere 

termijn bevorderen. 

 

Wat is in het licht van het voorafgaande een passende loonontwikkeling? In de raming wordt 

ervan uitgegaan dat als gevolg van de oplopende werkloosheid en de lagere inflatie de 

loonstijging beperkt zal zijn: er is gerekend met een gemiddelde stijging van 1% in nieuwe 

contracten. Geforceerde extra loonmatiging leidt op korte termijn tot vermindering van de 

binnenlandse vraag en pas op wat langere termijn tot meer uitvoer en daarmee tot meer 

werkgelegenheid.
5
 Extra loonmatiging is daarmee op korte termijn geen antwoord op de 

vraaguitval: het geraamde effect op BBP is in de eerste twee jaar zeer beperkt, terwijl het risico 

op deflatie toeneemt. Ook gaat loonmatiging in Nederland, in deze situatie van massale 

overcapaciteit, direct ten koste van de economie van onze handelspartners.  

Tegelijkertijd bestaat er wel een risico dat als gevolg van de crisis de arbeidsproductiviteit 

blijvend op een lager pad terecht komt. Dat verschil zal op termijn vertaald moeten worden in 

lagere loonkosten. Met een meerjarig gematigde loonontwikkeling zoals besloten ligt in deze 

raming, lijkt dat echter al te worden gerealiseerd. 

 

De huidige crisis lijkt in tal van opzichten op die van de dertiger jaren. Toen heeft 

protectionisme blijvende schade aangericht, doordat ook na de conjuncturele crisis het systeem 

van internationale handel zich niet meer kon herstellen. In zekere zin is het gebrek aan 

coördinatie bij het stimuleringsbeleid ook een vorm van protectionisme, omdat onder het mom 

van een betere targeting, vooral binnenlandse sectoren worden gestimuleerd. De inmiddels 

opgebouwde internationale instituties geven reden tot enige hoop dat de wereld de huidige crisis 

beter zal hanteren dan die in de jaren dertig, zodat de wereldhandel niet onnodig geschaad 

 
5 Zie H.C. Kranendonk en J.P. Verbruggen, SAFFIER; Een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor 

analyses op korte en middellange termijn, CPB Document 123, blz. 65, 2006. 
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wordt. Binnen Europa geeft de interne markt, in combinatie met de Europese instituties in elk 

geval enige houvast. 
6
 

Een specifieke sector in dit opzicht zijn de banken. Financiële crises leiden ertoe dat het 

bankwezen zich terugtrekt binnen nationale grenzen. Een van de redenen hiervoor is dat banken 

zich in deze onzekere periode gedekt moeten weten door een geloofwaardige overheid, al was 

het maar omdat anders de depositohouders in de verleiding zouden kunnen komen hun geld 

terug te trekken. Herkapitalisatie door de overheid kan er hopelijk voor zorgen dat de 

kredietverlening op gang blijft. Tegelijkertijd leidt een dergelijke terugtocht naar het thuisland 

op lange termijn tot welvaartsverlies als de mogelijkheden voor internationale risicospreiding 

afnemen, met hogere kapitaalskosten als onvermijdelijk gevolg. Het rapport van commissie De 

Larosière over regulering van en toezicht op de financiële sector veronderstelt dat een volledig 

geïntegreerd systeem, inclusief regels voor de verdeling van de kosten tussen landen ingeval 

banken steun nodig hebben, voorlopig niet haalbaar is.
7
 Dat is jammer, want het is in het belang 

van alle lidstaten dat een dergelijk systeem er wél komt. 

Meer in het algemeen blijft de sanering van het bankwezen een belangrijke prioriteit. De 

problemen bij de banken zijn de aanleiding tot de huidige crisis. Om uit deze crisis te komen 

moeten deze problemen worden opgelost. Tegelijkertijd heeft de overheid via haar 

aandeelhouderschap plotseling een nieuwe rol gekregen, waarop zij vanzelfsprekend niet was 

voorbereid. Het is in dit verband nuttig lessen te trekken uit de ervaringen van Zweden, zie de 

analyse daarvan in paragraaf 5.2. 

 

Samenvattend maakt de kredietcrisis coördinatie van het economisch beleid op Europese of 

zelfs wereldschaal op minstens vier terreinen dringend gewenst. Dat geldt in de eerste plaats 

voor het budgettair beleid. Enige mate van coördinatie is daar wenselijk omdat 

stimuleringsbeleid van het ene land positieve effecten heeft op de economie van de buurlanden. 

Ten tweede moet protectionisme worden tegengegaan. Het uitspreken van goede bedoelingen 

alleen is onvoldoende, gecoördineerde sancties tegen landen die de regels aan hun laars lappen 

zijn nodig om op dit terrein succes te boeken. Op derde plaats moet het toezicht minimaal op 

Europees niveau worden geharmoniseerd en zouden er afspraken moeten komen voor de 

verdeling van de kosten van steunoperaties in de financiële sector tussen landen. Het vierde 

punt is hiervoor nog niet aan de orde geweest. Behalve een beleid voor banken, zal er ook 

moeten worden nagedacht over een Europese beleidslijn in het geval dat een E(M)U-lidstaat 

onverhoopt in verregaande financiële moeilijkheden zou komen. Een aantal landen betaalt 

inmiddels fors hogere rente op staatsleningen dan Duitsland. Op alle vier terreinen loopt de 

integratie van het politieke systeem niet synchroon met die van de (financiële) markten. 

 
6 Volgens een eerdere analyse heeft de extra goederenhandel door de Interne Markt ongeveer 4 à 6% bijgedragen aan het 

BBP van Nederland. Deze meting betreft 2005, zie: The Internal Market and the Dutch Economy, CPB Document 168, 

september 2008. 
7 Rapport van de High Level Group on Financial Supervision in the EU, gepubliceerd op 25 februari 2009. 
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Internationale beleidscoördinatie is geen sinecure, maar dat doet niets af aan het belang 

daarvan.  

Hoe heftig de kredietcrisis de Nederlandse economie ook raakt, voor veel mensen blijven de 

gevolgen vooralsnog beperkt. De banken zijn overeind gehouden, wat wil zeggen dat alle 

depositohouders (uitgezonderd de zeer grote deposito’s bij Icesave) van de gevolgen van de 

crisis gespaard zijn gebleven. De aandeelhouders van veel banken zijn wel nagenoeg hun hele 

inleg kwijt. Ten gevolge van de daling van de aandelenkoersen zijn de dekkingsgraden van 

pensioenfondsen fors afgenomen, zodat de pensioenen de komende jaren naar verwachting niet 

geïndexeerd zullen worden. Als gevolg van de lagere inflatie zijn de gevolgen voor de 

koopkracht in de meeste gevallen echter nog te overzien, althans, voor wie zijn baan behoudt. 

Naarmate de tijd voortschrijdt, zullen de gevolgen van de crisis in de reële economie echter 

merkbaarder worden, met name op de arbeidsmarkt. De werkloosheid zal scherp oplopen naar 

niveaus die wij in Nederland sinds 1994 niet meer hebben gekend. Vooral jongeren, 

allochtonen, en lager opgeleiden zullen de gevolgen hiervan ondervinden. Gerichte initiatieven 

om deze groepen via scholing of werkervaringsplaatsen op de arbeidsmarkt gericht te houden, 

zijn daarom een goede vorm van targeting van het stimuleringsbeleid, voor de korte én lange 

termijn. 
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2 De internationale conjunctuur en de Nederlandse uitvoer 

De kredietcrisis heeft eind vorig jaar geleid tot een scherpe mondiale daling van bestedingen, productie en 

internationale handel. De prijzen van olie en andere grondstoffen namen al vanaf juli fors af, waardoor de 

inflatie wereldwijd sterk verminderde. De crisis heeft internationaal het vertrouwen bij bedrijven en 

consumenten diep ondermijnd, met negatieve gevolgen voor investeringen en consumptie. Strengere 

kredietvoorwaarden en de scherpe daling van het vermogen van gezinnen drukken de bestedingen nog 

verder. In 2009 zal dan ook het mondiale BBP de sterkste daling vertonen sinds de Grote Depressie van de 

jaren dertig. In het eurogebied daalt het BBP naar verwachting met 3¼%. Het expansieve begrotings- en 

monetaire beleid en de veronderstelde verbetering van de situatie op de financiële markten zal volgend 

jaar naar verwachting leiden tot licht mondiaal herstel. De wereldhandel zal in 2010 weer groeien, maar 

in een tempo ver onder het langjarige gemiddelde. De onzekerheden blijven zeer groot. De kredietcrisis en 

de wereldwijde recessie zouden langer kunnen aanhouden dan in de basisprojectie het geval is.  

2.1 Inleiding 

In september 2008 verergerde de onrust op de financiële markten sterk na het faillissement van 

de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers. Veel deelmarkten, die al moeizaam 

functioneerden sinds het uitbreken van de kredietcrisis in juli 2007, kwamen volledig tot 

stilstand, met kettingreacties op andere delen van het financiële systeem tot gevolg. 

Aandelenkoersen daalden scherp en voor bedrijfsobligaties stegen de renteopslagen tot een 

historisch record. De onrust werd ook gevoed door de verheviging van de problemen op de 

Amerikaanse huizenmarkten en doordat de ernstige problemen op sommige Europese 

huizenmarkten meer naar voren kwamen. Financiële markten van opkomende economieën die 

daarvóór nauwelijks waren geraakt, kwamen na het Lehman faillissement ook in de problemen, 

vooral doordat inkomende kapitaalstromen opdroogden. Handelskrediet was niet meer 

eenvoudig beschikbaar, met direct negatieve gevolgen voor de buitenlandse handel.  

Figuur 2.1 Industriële productie en invoervolume, 2005-2008 
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Tabel 2.1 Internationale kerngegevens, 2006-2010   

  2006 2007 2008 2009 2010 

    
Volumina mutaties per jaar in %              

BBP      

    Eurogebied 2,9 2,7 0,8 − 3¼ 0    

        Nederland 3,4 3,5 2,0 − 3½ − ¼ 

    Verenigde Staten 2,8 2,0 1,1 − 3½ 1    

    Japan 2,1 2,4 − 0,7 − 5¼ ½ 

    Azië exclusief Japan 9,2 9,7 6,8 2¼ 5½ 

    Wereld 5,1 5,0 3,1 − 1¼ 2    

          
Wereldhandelsvolume goederen 9,5 7,2 2,3 − 12½ 2    

Relevant wereldhandelsvolume, goederen excl. energie 9,4 6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

          
Prijzen         

Consumentenprijsindex          

    Eurogebied (HICP) 2,2 2,1 3,3 ¼ ¾ 

        Nederland (HICP) 1,7 1,6 2,2 ¾ ¾ 

    Verenigde Staten (CPI) 3,2 2,9 3,8 − ¾ 1    

          
Wereldhandelsprijs (euro's) 4,3 − 1,7 4,2 − 5    − 2¼ 

    Industrieproducten  (euro's) 1,0 − 2,8 0,5 1    − 2¾ 

    Grondstoffen excl. energie (euro's, HWWI) 25,6 7,8 4,9 − 22    0    

    Energie (euro's, HWWI) 18,1 2,6 30,8 − 50    0    

     
  niveaus                    

      
Eurokoers (dollar per euro) 1,26 1,37 1,47 1,32 1,32 

Ruwe-olieprijs (Brent, dollar per vat) 65,2 72,5 96,9 44    44    

Lange rente Duitsland 3,8 4,2 4,0 3¼ 3¼ 

 

De financiële crisis begon vanaf het derde kwartaal van 2008 de bestedingen fors negatief te 

beïnvloeden. Mede als gevolg van toegenomen handelsstromen werden alle delen van de wereld 

snel en hard geraakt. Vooral in Azië, de ‘fabriek van de wereld’, duikelde de uitvoer eind vorig 

jaar fors.  

Eerste realisatiecijfers en de beschikbare voorlopende indicatoren wijzen er op dat de sterke 

mondiale productiedaling in de eerste helft van 2009 zal voortduren. Daarna zal naar 

verwachting het expansieve macro-economische beleid en de veronderstelde verbetering op de 

financiële markten geleidelijk leiden tot een keer ten goede. Het mondiale BBP zal in 2010 

weer toenemen, maar slechts in beperkte mate.  

Onzekerheden blijven groot. Het is onzeker of het dieptepunt van de financiële crisis al 

voorbij is en de meest ingrijpende gebeurtenissen achter de rug zijn. Ook het vervolg op de 

diepe val in bestedingen en productie van eind vorig jaar is onzeker, zelfs als de rust op de 

financiële markten terugkeert.  
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2.2 De internationale conjunctuur 

Eurogebied: BBP krimpt fors in 2009, werkloosheid en overheidstekort lopen sterk op 

Na geringe dalingen in het tweede en derde kwartaal nam het BBP-volume van het eurogebied
8
 

in het vierde kwartaal fors af: met 1,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (figuur 2.2), 

de grootste daling in vijftig jaar en een even grote daling als in de Verenigde Staten. Het BBP-

volume was 1,2% lager dan een jaar eerder; de laatste keer dat zich een daling had voorgedaan 

was in 1993. Deze uitzonderlijke ontwikkeling kwam vooral door de scherpe daling van de 

uitvoer, maar ook de investeringen ondergingen een substantiële daling. De particuliere 

consumptie nam ook af, vooral doordat de aanschaf van auto’s met een vijfde daalde ten 

opzichte van een jaar eerder. Gunstig voor de consumptie was dat de inflatie zeer snel terugliep 

als gevolg van de scherpe daling van de prijzen van olie en andere grondstoffen. De sterke 

productiedaling leidde er toe dat de werkgelegenheid afnam. De werkloosheid liep sneller op 

dan in de twee voorgaande kwartalen (figuur 2.3). Vooral in Spanje en Ierland steeg de 

werkloosheid fors. Daar lag in december de werkloosheid maar liefst respectievelijk 5½%-punt 

en 3½%-punt hoger dan een jaar eerder.  

Figuur 2.2 Groei BBP-volume eurogebied
a
, 1960-2009

b
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a
 EU-15 voor 1960 t/m 1995. Bron: OESO. 

b 
Eerste kwartaal 2009 CPB-raming. 

 

Niet alleen was de krimp in het vierde kwartaal groter dan in voorgaande kwartalen, maar de 

economische situatie verslechterde ook nog eens in de loop van het kwartaal. Dit geldt vooral 

voor de industriële productie (figuur 2.3) die in december maar liefst 12% lager was dan een 

jaar eerder, ondanks onbedoelde voorraadvorming. De bouwproductie lag 11% lager, mogelijk 

deels door weersinvloeden. Uitstaand bankkrediet nam in december, voor het eerst sinds de 

invoering van de euro, af ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl de groei ten opzichte 

van een jaar eerder scherp verminderde (figuur 2.18). Dit is het gevolg van zowel de afname 

van de vraag naar krediet als van het aanscherpen van de kredietvoorwaarden door de banken. 

 
8 Het eurogebied is vanaf deze publicatie inclusief Slowakije (ook voor het verleden). Vanwege zijn geringe omvang (0,6% 

van het BBP van het eurogebied) heeft deze uitbreiding geen effect op de groeiraming voor het eurogebied. 
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Figuur 2.3 Eurogebied ontwikkeling op korte termijn, 2005-2009 
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a Mutaties ten opzichte van dezelfde periode in voorgaand jaar.  

b Volume. 
  

De eerste realisatiecijfers en de beschikbare voorlopende indicatoren (figuur 2.4) wijzen er op 

dat de sterke productiedaling in de eerste helft van 2009 zal voortduren. Consumenten en 

producenten zijn uiterst somber gestemd over de economische vooruitzichten, hetgeen de 

bestedingen verder zal dempen. De orderportefeuilles zijn sterk achteruit gegaan; de 

orderontvangst van de verwerkende industrie was in december meer dan 20% lager dan een jaar 

eerder. De voorlopende indicator van de OESO voor het eurogebied bereikte in december het 

laagste peil sinds de jaren zeventig. De afname in het afgelopen jaar van nieuwbouw en het 

aantal verstrekte bouwvergunningen zal negatieve repercussies hebben voor de investeringen in 

woningen. De verwachting is daarom dat in het eerste kwartaal de daling van het BBP net zo 

uitzonderlijk groot zal zijn als de daling in het laatste kwartaal van 2008.  

 

De neergaande conjunctuur zal ook in de tweede helft van het jaar aanhouden. Daarbij treden de 

gebruikelijke mechanismen op. Zo zal de consumptie gedrukt worden door de afname in de 

werkgelegenheid (en de werkgelegenheid door de afname in de consumptie). De lagere afzet zal 

leiden tot een vermindering van de bedrijfsinvesteringen. De zware recessie elders in de wereld  
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Figuur 2.4 Voorlopende indicatoren eurogebied, 1960-2009   
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zal leiden tot een afname van de uitvoer van het eurogebied, vooral naar het Verenigd 

Koninkrijk en landen in Oost-Europa, die zwaar getroffen zijn door de kredietcrisis. Bedrijven 

zullen proberen hun voorraden, die de afgelopen maanden een ongewenst hoog niveau hebben 

bereikt, door productieverlaging te verminderen. Bovenop de al genoemde conjunctuureffecten 

komen nog de effecten van vermogensverlies en verscherping van kredietvoorwaarden.
9
 

Vermogensverliezen ten gevolge van de daling van huizenprijzen en aandelenkoersen 

verminderen de consumptie. In het eurogebied namen de huizenprijzen gemiddeld eind vorig 

jaar nog toe (figuur 2.5), maar voor 2009 wordt een nominale daling verwacht. Het is 

aanzienlijk moeilijker geworden om te lenen voor duurzame consumptie, woningen en 

bedrijfsinvesteringen.
10

 Verder zal in sommige eurolanden (Ierland en Spanje met name, maar 

in minder mate ook in Frankrijk) de woningmarktcrisis een forse daling van de investeringen in 

woningen tot gevolg hebben. 

 
9 Er zijn duidelijke empirische aanwijzingen, met name voor de Verenigde Staten, dat kredietvoorwaarden, zoals tot 

uitdrukking komend in de enquêtes van centrale banken, een significante invloed hebben op de kredietverlening. Zie OESO, 

Economic Outlook, november 2008.  
10 ECB, The euro area bank lending survey January 2009, februari 2009. 
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Tegenover de hierboven geschetste negatieve impulsen op de bestedingen staan de positieve 

impulsen van het macro-economische beleid. Veel eurolanden zijn overgegaan op een expansief 

begrotingsbeleid, zoals ook door de Europese Raad eind vorig jaar is overeengekomen.
11

 De 

Europese Commissie schatte in januari voor het eurogebied de omvang van de 

stimuleringspakketten op 1% BBP in 2009 en ½% BBP in 2010; daarna zijn in verscheidene 

eurolanden additionele maatregelen bekendgemaakt. Deze pakketten zullen positief uitwerken 

op de bestedingen in het eurogebied.
12

 In combinatie met de lagere belastinginkomsten en 

hogere uitgaven door de diepe recessie, betekenen deze stimuleringsmaatregelen echter 

tegelijkertijd dat het begrotingstekort gemiddeld voor het eurogebied ruim boven 3% BBP (het 

plafond van ‘Maastricht’) zal uitkomen (tabel 2.2).
13

 In één euroland (Ierland) zal het 

begrotingstekort in beide projectiejaren zelfs de 10% BBP overstijgen.  

Ook het monetaire beleid is momenteel zeer ruim. De ECB verlaagde in maart haar 

herfinancieringsrente tot een laagterecord van 1½%. In de projectie wordt uitgegaan van een 

verdere verlaging tot 1%. Bovendien voorziet de ECB momenteel de banken van omvangrijke 

liquiditeitsinjecties.  

Figuur 2.5 Huizenprijzen Europa, 2000-2008 
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Bron: OESO. 

 

Het expansieve macro-economische beleid en het veronderstelde einde aan de hevige onrust op 

de financiële markten zullen naar verwachting leiden tot een minder grote BBP-daling in het 

 
11 Op voorstel van de Europese Commissie kwamen zij overeen om via de overheidsbegroting te stimuleren ter grootte van 

circa 1½% BBP van de Europese Unie.  
12 In eurolanden die in zeer zwaar weer verkeren, zoals Ierland, kan het echter zijn dat begrotingsstimulering averechts 

werkt, zoals eerdere crises hebben aangetoond. In de jaren negentig zette in Zweden en Finland, getroffen door een diepe 

bankencrisis, het economische herstel pas door toen bezuinigingen werden doorgevoerd. Zie A. Spilimbergo, S. Symansky, 

O. Blanchard en C. Cottarelli, Fiscal Policy for the Crisis, IMF Position Note, december 2008. 
13 De raming van het overheidssaldo van het eurogebied heeft als startpunt de raming van de Europese Commissie van 

januari jongstleden. Met de standaardelasticiteiten is vervolgens een aangepaste raming gemaakt op basis van verschillen 

in BBP-raming.  
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tweede halfjaar en een einde aan de krimp in 2010.
14

 Voor 2009 in zijn geheel resulteren deze 

ontwikkelingen in een BBP-daling van 3¼%, gevolgd door nulgroei in 2010. Een lichte 

verbetering van de prijsconcurrentiepositie als gevolg van de depreciatie van de euro sinds 

midden 2008 werkt mee aan deze omslag. De krimp in 2009 en nulgroei in 2010 veroorzaken 

een aanzienlijke, negatieve output gap.  

Door de diepe recessie zal de werkloosheid naar verwachting oplopen tot bijna 12% in 2010, 

veel hoger dan de piek van de vorige recessie. De slechte arbeidsmarktsituatie zal de nominale 

loonstijging en daarmee de inflatie afzwakken. Maar in 2009 neemt de inflatie vooral af door 

lagere grondstoffenprijzen, tot naar verwachting slechts ¼%. In de loop van het jaar zullen er 

naar verwachting zelfs enkele maanden zijn met een prijsdaling ten opzichte van een jaar 

eerder. Ook in 2010 ligt de inflatie, geraamd op ¾%, nog ruim onder de inflatiedoelstelling van 

de ECB van dicht onder de 2% voor de middellange termijn. 

Tabel 2.2 Kerngegevens eurogebied, 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

      
  mutaties per jaar in %                     

      
Bruto binnenlands product (volume) 2,9 2,7 0,8 − 3¼ 0    

   Particuliere consumptie 2,0 1,6 0,6 − ¾ ¼ 

   Overheidsconsumptie 1,9 2,2 2,0 2    1¾ 

   Bruto investeringen 5,6 4,4 0,6 − 8½ − 1¼ 

   Voorraadvorming (% BBP) 0,1 0,1 − 0,1 ¼ 0    

   Binnenlandse bestedingen 2,8 2,4 0,7 − 1¾ ¼ 

   Uitvoer goederen en diensten 8,4 6,0 1,8 − 11¼ 1¼ 

   Invoer goederen en diensten 8,3 5,3 1,8 − 8    1½ 

           
Consumentenprijs (HICP) 2,2 2,1 3,3 ¼ ¾ 

   Kerninflatie 1,5 2,0 2,4 1    ½ 

      
  niveaus                      

      
Werkloosheid (% totale beroepsbevolking) 8,3 7,5 7,5 9½ 11¾ 

Vorderingensaldo totale overheid (% BBP) − 1,3 − 0,6 − 1,8 − 4¾ − 5¼ 

Saldo lopende rekening (% BBP) 0,0 0,3 − 0,8 − 1    − 1    

Korte rente 3,1 4,3 4,6 1½ 2    

Lange rente 3,8 4,2 4,0 3¼ 3¼ 

 

Oost-Europa dubbel getroffen door de crisis 

Landen in Midden- en Oost-Europa worden dubbel getroffen door de huidige crisis. Op de 

eerste plaats is de uitvoer uit deze landen sterk teruggelopen. Landen als Tsjechië en Slowakije 

ondervinden vooral de negatieve gevolgen van de ingestorte autoverkopen in West-Europa. Op 

de tweede plaats zijn kapitaalstromen naar deze landen opgedroogd door de verhoogde risico-

aversie van kapitaalverschaffers en de verzwakte positie van banken. Banken uit de oude EU- 

 
14 Normale conjuncturele processen van de latere fases van de neergaande conjunctuur spelen daarbij ook een rol. Zo zal 

op een gegeven moment de ongewenste voorraadvorming zijn weggewerkt. Aan de scherpe productiedaling komt ook een 

einde door het aantrekken van de invoer elders in de wereld. 
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Figuur 2.6 Buitenlandse handel Nederland met nieuwe EU-lidstaten in Midden- en Oost-Europa, 1988-2008 
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lidstaten, die in vele nieuwe lidstaten belangrijke dochterondernemingen hebben, kunnen of 

willen niet in dezelfde mate als voorheen krediet verschaffen. Beleggingen in Oost-Europa zijn 

risicovol, mede door torenhoge tekorten op de lopende rekening (figuur 2.7). In veel nieuwe 

EU-lidstaten was dit tekort meer dan 10% BBP in 2008; in Bulgarije zelfs circa 25% BBP. Het 

gebrek aan krediet heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de bestedingen en productie, maar 

zet ook de wisselkoersen onder druk. Schulden van bedrijven en gezinnen zijn hoog. Met veel 

hypotheken en bedrijfsleningen opgenomen in buitenlandse valuta (euro’s of Zwitserse franken) 

brengt depreciatie een forse stijging van de renteverplichtingen in lokale valuta met zich mee en 

zet daarmee extra druk op de binnenlandse bestedingen. De Russische economie ondervindt 

daarnaast schade door de flink teruggelopen olie-inkomsten.  

Figuur 2.7 Saldo lopende rekening en BBP Oost- en Midden-Europa, 1995-2010 
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De BBP-groei van de regio bedroeg vorig jaar nog gemiddeld 5%, maar liep eind vorig jaar 

sterk terug. In de Baltische staten nam het BBP zelfs sterk af in het vierde kwartaal. In 2009 

daalt naar verwachting het BBP, zowel gemiddeld in de nieuwe EU-lidstaten als in rest van de 

regio. Om de krimp beperkt te houden is het noodzakelijk dat officiële kapitaalverschaffing 

door Europese instellingen de rol overneemt van particuliere kapitaalstromen naar de regio. 

Ook is nodig dat eventuele sectorale steunmaatregelen in de oude lidstaten de 
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concurrentiepositie van de nieuwe lidstaten niet fundamenteel aantasten. Oost-Europa is in het 

afgelopen decennium een belangrijkere handelspartner geworden. Zo voerde Nederland 

afgelopen jaar meer uit naar de nieuwe lidstaten dan naar de Verenigde Staten (figuur 2.6). 

Tegenvallende ontwikkelingen in Oost-Europa zullen dus alleen al via de buitenlandse handel 

negatieve repercussies hebben voor het eurogebied. 

Verenigde Staten: een diepe en langdurige recessie 

De Amerikaanse economie bereikte in december 2007 haar conjuncturele piek en is sindsdien in 

recessie.
15

 Dit blijkt het duidelijkst uit de voortdurende daling van de werkgelegenheid. Het 

BBP-volume nam in de eerste twee kwartalen van 2008 nog toe, mede door enige effecten van 

de tijdelijke belastingverlagingen. Pas in het derde kwartaal nam het BBP licht af en in het 

laatste kwartaal daalde het BBP scherp (1,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, 

oftewel 6,2% op jaarbasis ten opzichte van het voorgaande kwartaal). Zo’n scherpe daling heeft 

zich sinds begin jaren tachtig niet voorgedaan. Oorzaak was de verheviging van de onrust op de 

financiële markten na het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers. 

Daardoor knakte het vertrouwen van consumenten en bedrijven en werd krediet duurder en 

moeilijk verkrijgbaar. De particuliere consumptie, die tijdens de ‘ICT’-recessie van 2001 niet 

was afgenomen, nam in het vierde kwartaal voor het tweede achtereenvolgende kwartaal scherp 

af. De uitvoer daalde ook flink, na in de voorgaande kwartalen de productie juist te hebben 

ondersteund. Investeringen in woningen daalden met maar liefst 22% op jaarbasis, wat de BBP-

groei direct met 0,8%-punt drukte.  

Figuur 2.8 Groei BBP-volume Verenigde Staten, 1930-2009
a
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a 
Eerste kwartaal 2009 CPB-raming. 

b
 Voor de periode 1930-1947 zijn de kwartalen gelijkgesteld aan de jaarmutatie. 

 

 

 

 
15 Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of Economic Research, Determination of the December 2007 

Peak in Economic Activity, december 2008.  
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Figuur 2.9 Woningmarkt Verenigde Staten, 1990-2009                
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a Eerste kwartaal 2009 = januari. 
b Mutaties ten opzichte van dezelfde periode in voorgaand jaar.  

 

De situatie op de Amerikaanse woningmarkt is momenteel dramatisch slecht (figuur 2.9). Zo 

was het aantal in aanbouw genomen woningen in januari nog slechts een derde van het 

recordniveau van begin 2006. De huizenprijzen lagen eind vorig jaar 28% onder het 

recordniveau in 2006 op basis van de Case-Shiller huizenprijsindex en 9,9% onder het 
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Figuur 2.10 Verenigde Staten ontwikkeling op korte termijn, 2005-2009 
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a
 Mutaties ten opzichte van dezelfde periode in voorgaand jaar.  

b
 Op basis van de seizoensgecorrigeerde index. 

 

recordniveau in 2007 op basis van de OFHEO huizenprijsindex.
16

 Historisch gezien zijn 

huizenprijzen echter nog steeds hoog in verhouding tot huren en gezinsinkomens. Het aantal 

betalingsachterstanden en uithuiszettingsprocedures is tot recordhoogte gestegen. 

Vermogenverliezen op huizen (en op aandelen) zetten huishoudens er toe hun besparingen te 

verhogen en hebben daarmee een drukkend effect op de particuliere consumptie.
17

 

 

De eerste realisatiecijfers (figuur 2.10) en de beschikbare voorlopende indicatoren (figuur 2.11) 

wijzen er op dat de forse productiedaling in de eerste helft van 2009 zal voortduren. In januari 

nam de industriële productie opnieuw sterk af en was de maandelijkse daling van de 

 
16 De huizenprijsdaling op basis van de OFHEO-index is kleiner (net zoals de stijging in de voorgaande periode) doordat 

deze alleen betrekking heeft op huizen met een prime hypotheek en doordat deze ook alle landelijke gebieden dekt. De 

Case-Shiller index heeft ook betrekking op huizen met een subprime hypotheek en duurdere huizen met een jumbo-lening. 

Bovendien is de hier gebruikte index beperkt tot tien grootstedelijke gebieden. Zie verder A. Leventis, A Note on the 

Differences between the OFHEO and S&P/Case-Shiller House Price Indexes, juli 2007, en Box I.2, Different measures of 

house prices, in Council of Economic Advisors, Economic Report of the President, februari 2009. 
17 Zie het kader ‘Lagere huizenprijzen negatief voor consumptie Amerikaanse gezinnen’ in Centraal Economisch Plan 2008, 

maart 2008.  
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werkgelegenheid de grootste tot nu toe in deze recessie. Data over de woningmarkt, zoals het 

aantal in aanbouw genomen woningen en het aantal vergunningen (figuur 2.9), geven aan dat de 

neergaande trend in de investeringen in woningen voorlopig nog aanhoudt. Op basis van deze 

informatie is het aannemelijk dat de BBP-daling in het eerste kwartaal even groot zal zijn als 

die van eind 2008. Ook het wegwerken van de opgelopen voorraden speelt daarbij een rol. 

 

De neergaande conjunctuur zal ook in de tweede helft van het jaar aanhouden. Daarbij treden de 

gebruikelijke mechanismen op die de conjuncturele neergang doen voortduren, zoals hierboven 

beschreven voor het eurogebied. Daartegenover staat het zeer expansieve macro-economische 

beleid. Het in februari goedgekeurde stimuleringspakket is omvangrijk (zie kader). De 

Amerikaanse centrale bank heeft haar beleidsrente verlaagd tot 0 à 0,25% en heeft talrijke 

onorthodoxe maatregelen genomen om de kredietverlening op gang te houden.  

Figuur 2.11 Voorlopende indicatoren Verenigde Staten, 1955-2009   
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Het Amerikaanse stimuleringspakket 

Het in februari goedgekeurde stimuleringspakket (American Recovery and Reinvestment Act) bestaat uit extra 

overheidsuitgaven en belastingverlagingen (zie tabel). De extra uitgaven betreffen zowel infrastructurele projecten als 

hogere sociale uitgaven. Verder worden overdrachten aan de staten vergroot, om te vermijden dat hun wettelijke 

verplichting van begrotingsevenwicht door de recessie leidt tot lagere overheidsuitgaven. De belangrijkste 

belastingmaatregel is een teruggave van de loonbelasting in 2009 en in 2010 van maximaal 800 dollar per jaar voor 

gezinnen en 400 dollar voor alleenstaanden.  

In zowel 2009 als in 2010 geven de maatregelen een impuls van circa 2¼% BBP. Dit is het directe effect op de 

overheidsbegroting exclusief inverdieneffecten (hogere belastingen als gevolg van het positieve effect op het BBP). Het 

effect op de economische groei is onzeker en onder andere afhankelijk van het effect op de rentestanden. De 

onzekerheid blijkt sterk uit de bandbreedte van korte-termijnmultipliers die het Congressional Budget Office (de 

rekenmeester van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging) hanteert.
a
 Zo leidt een verhoging van de federale 

overheidsbestedingen ter grootte van 1% BBP met enige vertraging tot een toename van het BBP met 1 à 2,5%. 

Hogere overdrachten aan staten hebben een vergelijkbaar effect. De multiplier van belastingverlaging is duidelijk 

kleiner: 0,5 à 1,7% extra BBP bij verlaging voor lage- en middeninkomens en 0,1% à 0,5% bij verlaging voor hoge 

inkomens. Multipliers onderin de bandbreedte zijn het meest plausibel voor de effecten op korte termijn, zeker in de 

huidige omstandigheden. Zo komt de OESO op een multiplier van 1,1 voor het eerste jaar voor bestedingen en van 0,4 

voor het eerste jaar en 0,8 voor het tweede jaar voor belastingverlagingen.
b
 Vanzelfsprekend hebben tijdelijke 

stimuleringsmaatregelen slechts een tijdelijk effect op het BBP. Zelfs een permanente maatregel zal op lange termijn 

vermoedelijk geen BBP-effect hebben, maar slechts leiden tot een verdringing van andere bestedingen. 

Toepassing van de door de OESO gevonden multipliers betekent dat het nieuwe stimuleringspakket leidt tot een BBP 

dat in 2009 circa 1¾% hoger is dan zonder het pakket en in 2010 gecumuleerd circa 2¼% hoger (oftewel een BBP-

groei die in 2009 circa 1¾%-punt hoger is en 2010 circa ½%-punt).
c
 Deze cijfers geven slechts een indruk van het 

mogelijke effect en zijn met zeer grote onzekerheden omgeven.  

 

Het Amerikaanse stimuleringspakket
d
 

Kalenderjaar 2009 2010 2011 2012 2009-2019 

      
Effect van stimuleringspakket (in mld dollars) op:        

      
Overheidsuitgaven 175 196 106 42 575 

Belastinginkomsten − 110 − 137 − 4 8 − 212 

Federaal begrotingssaldo − 285 − 333 − 110 − 34 − 787 

      
Effect van stimuleringspakket (in % BBP) op:        

      
Overheidsuitgaven 1,3 1,4 0,7 0,3   

Belastinginkomsten − 0,8 − 1,0 0,0 0,1   

Federaal begrotingssaldo − 2,1 − 2,3 − 0,7 − 0,2   

      d
 Exclusief inverdieneffecten.  

Bron: eigen berekeningen van effect per kalenderjaar op basis van de begrotingsjaarraming van het CBO (Congressional Budget 

Office). 

 
a
 D. W. Elmendorf, The State of the Economy and Issues in Developing an Effective Policy Response, Statement before the Committee 

on the Budget U.S. House of Representatives, 27 januari 2009. Zie ook C. Romer, The Case for Fiscal Stimulus: The Likely Effects of the 

American Recovery and Reinvestment Act, toespraak, 27 februari 2009. 
b
 T. Dalsgaard, C. André and P. Richardson, Standard Shocks in the OECD Interlink Model, OECD Economics Department working 

paper 306, 2001.  
c
 Het CBO schat dat het pakket het BBP met 1,4 à 3,8% verhoogd in het vierde kwartaal van 2009 en 1,1% à 3,4% in het vierde kwartaal 

van 2010. Op lange termijn kan het BBP 0,2% lager uitkomen doordat de hogere overheidsschuld bedrijfsinvesteringen verdringt. Zie 

brief van CBO-directeur Elmendorf van 2 maart jongstleden aan het Amerikaanse Congres. 
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Het stimulerende macro-economische beleid, het bereiken van de bodem in de investeringen in 

woningen in de loop van 2010 en het veronderstelde einde aan de hevige onrust op de financiële 

markten zullen naar verwachting leiden tot een minder grote BBP-daling in de tweede helft van 

dit jaar en een lichte toename van het BBP in 2010. De economische groei in 2010, geraamd op 

1%, is onvoldoende om de arbeidsmarkt te stabiliseren en een verdere toename van de output 

gap te voorkomen. De werkloosheid komt naar verwachting in 2010 uit op 10% van de 

beroepsbevolking (tabel 2.3). Daardoor staan de lonen onder druk en is de inflatie zeer laag. In 

2009 dalen de consumentenprijzen zelfs als gevolg van de prijsval van olie en andere 

grondstoffen. In combinatie met de relatieve grote daling van de binnenlandse bestedingen 

zorgt dit laatste er voor dat het tekort op de lopende rekening verder zal afnemen. Door de 

krimp in de productie en het omvangrijke stimuleringspakket loopt het Amerikaanse 

begrotingstekort naar verwachting op tot 12% BBP, aanzienlijk meer dan in het eurogebied. De 

federale overheidsschuld loopt hierdoor en door kapitaalinjecties in de financiële sector op van 

circa 40% BBP in 2007 tot meer dan 60% BBP, de hoogste schuld sinds begin jaren vijftig. 

Tabel 2.3 Kerngegevens Verenigde Staten, 2006-2010   

 2006 2007 2008 2009 2010 

      
  mutaties per jaar in %                     

      
Bruto binnenlands product (volume) 2,8 2,0 1,1 − 3½ 1    

   Particuliere consumptie 3,0 2,8 0,2 − 3    1¾ 

   Overheidsconsumptie 1,6 1,9 2,8 2¾ 3¼ 

   Bruto investeringen 2,0 − 2,1 − 3,5 − 11¼ − ¾ 

   Voorraadvorming (% BBP) 0,0 − 0,4 − 0,2 ¼ 0    

   Binnenlandse bestedingen 2,6 1,3 − 0,2 − 3½ 1½ 

   Uitvoer goederen en diensten 9,1 8,4 6,2 − 11¾ − 1    

   Invoer goederen en diensten 6,0 2,2 − 3,4 − 9    2¼ 

           
Consumentenprijs 3,2 2,9 3,8 − ¾ 1    

   Kerninflatie 2,5 2,3 2,3 1½ 1¼ 

      
  niveaus      

  
               

      
Werkloosheid (% totale beroepsbevolking) 4,6 4,6 5,8 8¾ 10    

Vorderingensaldo totale overheid (% BBP) − 2,2 − 2,9 − 5,5 − 9¾ − 12    

Saldo lopende rekening (% BBP) − 6,2 − 5,3 − 5,0 − 4¾ − 4¾ 

Korte rente  5,2 5,3 3,0 1    1½ 

Lange rente 4,8 4,6 3,6 2½ 2¾ 

 

Azië: hard geraakt door de recessie 

Aziatische financiële instellingen hadden nauwelijks ‘giftige’ Amerikaanse beleggingen in 

portefeuille en zijn daardoor veel minder in de problemen gekomen dan hun concurrenten in de 

Verenigde Staten en Europa. Desondanks worden de Aziatische economieën momenteel hard 

geraakt.  

Het Japanse BBP-volume nam in het vierde kwartaal af met maar liefst 3,3% ten opzichte 

van het voorgaande kwartaal (figuur 2.12). Dit is het dubbele van de daling in de Verenigde 
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Staten en tevens de grootste productiedaling sinds de eerste oliecrisis in 1974. Het BBP was 

4,6% lager dan een jaar eerder, verreweg de grootste daling sinds midden jaren vijftig. In 

tegenstelling tot de Verenigde Staten en het eurogebied daalde het BBP ook voor het jaar als 

geheel (met 0,7%). De ongunstiger economische ontwikkeling kwam ten dele door de 

verslechtering van de prijsconcurrentiepositie die weer het gevolg was van de forse appreciatie 

van de yen. De relatief grote omvang van de auto-industrie droeg ook bij aan de scherpere 

productiedaling. Maar ook andere Japanse bedrijven zijn direct of indirect, via ingewikkelde 

Aziatische productieketens, afhankelijk van de Amerikaanse consument. De terugval van de 

Amerikaanse consumptie in de tweede helft van het afgelopen jaar leidde dan ook tot een forse 

terugval van de uitvoer en van de uitvoergerelateerde bedrijfsinvesteringen.  

Figuur 2.12 Groei BBP-volume Japan, 1960-2009
a
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a 
Eerste kwartaal 2009 CPB-raming. 

 

Ook de rest van Azië werd zeer sterk getroffen door de daling van de Amerikaanse vraag 

Daarbovenop kwam in sommige landen een ineenstorting van de onroerendgoedmarkten. In 

veel opkomende economieën daalde het BBP dan ook scherp in het laatste kwartaal (figuur 

2.13). In China viel de BBP-groei terug tot 6,8% ten opzichte van een jaar eerder. In 2007 

bedroeg de Chinese economische groei nog 13%.  

 

De scherpe productiedaling zal in het eerste halfjaar voortduren, gezien de beschikbare 

realisatiecijfers voor de eerste twee maanden en somber stemmende voorlopende indicatoren. 

Dit kan leiden tot grote sociale problemen. Nu al zijn vele Chinese arbeidsmigranten werkloos 

geworden en daardoor gedwongen terug te keren naar het platteland. De Chinese regering heeft 

besloten tot een fors stimuleringspakket, dat kan bijdragen aan een verbetering van de 

economische situatie vanaf de tweede helft van het jaar. Desalniettemin valt dit jaar de Chinese 

BBP-groei naar verwachting terug tot 4¼%. Dit is gunstiger dan elders in Azië. Zo daalt in 

Japan de productie met 5¼% en in de nieuwe industrielanden met 4%.  
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Figuur 2.13 BBP opkomend Azië, 1995-2010 

 Vierde kwartaal 2008 t.o.v. voorgaand kwartaal                   Groei per jaar
a
   

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Thai- 
land  

Korea Taiwan Singa-
pore  

Indo-
nesië

Hong
Kong

Filip- 
pijnen

%

  

-10

-5

0

5

10

15

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

China ANICs Asean

%

 

a
 ANICs: Hong Kong, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan; ASEAN; Indonesië, Maleisië, Filippijnen en Thailand. 

 

Figuur 2.14 Indicatoren Aziatische economie, 1990-2009
a
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a
 Invoerherwogen data van de 10 belangrijkste landen. 

b
 Mutaties ten opzichte van 12 maanden eerder in %. 
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Wat leert het ‘verloren decennium’ van Japan over de huidige crisis? 

Het einde van de hausse op de woningmarkt in de Verenigde Staten heeft talloze financiële instellingen in problemen 

gebracht en is uiteindelijk uitgemond in een hevige, wereldwijde, financiële crisis en recessie. De gebeurtenissen 

vertonen opvallende overeenkomsten met die in Japan in de jaren negentig. In 1990 maakte een aandelencrash, 

gevolgd door een vastgoedcrisis, een eind aan een lange reeks van Japanse ‘wonderjaren’. In de periode 1985-1990 

groeide het BBP in Japan met gemiddeld 5% per jaar. De groei werd in toenemende mate gedreven door investeringen. 

Uit de pan rijzende aandelenkoersen en grondprijzen leidden tot kredietverstrekking van ongekende omvang door 

banken, die zich lieten leiden door de ruime beschikbaarheid van onderpand. Grondprijzen stegen in de loop van de 

jaren tachtig met meer dan 400%; aandelenkoersen met ruim 600%. In de jaren negentig, na de crash, bedroeg de 

gemiddelde BBP-groei nog slechts 1% (zie figuur 2.12) en in 1995 daalde de inflatie tot onder het nulpunt. Deze periode 

staat inmiddels bekend als de lost decade. Hoewel de economische groei sinds 2000 enigszins hersteld is, balanceert 

de Japanse economie nog steeds op de rand van deflatie. In de jaren 1999-2005 zijn de consumentenprijzen bijna 

onophoudelijk gedaald. 

 

De brede consensus is dat het monetaire en financiële beleid in Japan in de jaren negentig in twee belangrijke 

opzichten tekort is geschoten. In de eerste plaats is het monetaire beleid na het uitbreken van de financiële crisis te 

restrictief geweest. In de jaren negentig werd het beleid getekend door aarzeling en stilstand. Pas in 2001 werd het 

bestrijden van deflatie een expliciet beleidsdoel van de Bank of Japan en ging men over op systematische quantitative 

easing (geldschepping). In de tweede plaats is de urgentie van schuldsanering en herstructurering van het bedrijfsleven 

onvoldoende onderkend. Na het ineenstorten van de onroerendgoedmarkt waren veel leningen met onderpand 

waardeloos geworden. Maar banken gingen nog geruime tijd door met kredietverstrekking aan inefficiënte bedrijven, in 

sommige gevallen zelfs bedrijven waarvan het faillissement alleen in naam geen feit was (zogeheten zombie firms). De 

onwil in het bedrijfsleven en bij de overheid om bedrijven te laten failleren was groot, terwijl banken grote bedragen aan 

niet-renderende leningen op de balans hadden en niet-financiële bedrijven met torenhoge schulden kampten. In 2002 

rapporteerde de OESO dat het Japanse bankwezen in ongeveer tien jaar tijd een bedrag ter grootte van 16% van het 

BBP (1995) aan verliezen op slechte leningen genomen had. Desalniettemin stond de totale omvang van het probleem 

op dat moment nog altijd niet vast. In het begin van de eeuw, tien jaar na de crash, worstelde de overheid nog altijd met 

maatregelen om banken tot grotere openheid te bewegen.
a
 

 

Over het begrotingsbeleid zijn de meningen zeer verdeeld. Volgens sommigen dient de overheid in een zogenoemde 

balance sheet recession − de financiële positie van huishoudens en bedrijven verslechtert plotseling door de 

waardedaling van beleggingen en iedereen ziet zich genoodzaakt om schulden versneld af te betalen − de rol van 

borrower and spender of last resort op zich te nemen. Het zou te danken zijn aan het expansieve fiscale beleid van de 

Japanse overheid dat het BBP nooit gedaald is onder het niveau van 1990 (zowel nominaal als reëel), ondanks de 

enorme vermogensverliezen.
b
 Volgens deze analyse vormt het afbetalen van schulden van gezinnen en bedrijven een 

vorm van vraaguitval. In een recessie van dit type zou de overheid de enige instantie zijn die de macro-economische 

vraag op peil kan houden, namelijk door naar veronderstelling braakliggende middelen te lenen en uit te geven. 

Anderen wijzen er op dat het effect van een fiscale impuls net zo sterk afhangt van de aard van de bestedingen als van 

de omvang. Sommige openbare werken werden destijds in Japan al als verspilling van middelen gezien; sommige 

steunmaatregelen waren vooral voordelig voor inefficiënte bedrijven met politieke invloed. Ook over de feitelijke grootte 

van de fiscale impuls en het relatieve belang van automatische stabilisatoren bestaat verschil van mening. Duidelijk is 

dat extra overheidsbestedingen weinig of niets hebben bijgedragen aan de potentiële groei. 

 
a
 OESO, Economic survey of Japan, 2002.  

b
 Zie bijvoorbeeld Richard Koo, The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japan’s Great Recession, 2008.  
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Financiële markten: crisis nog niet achter de rug 

Met het faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers kwam op 15 

september 2008 de kredietcrisis in een nieuwe fase. Dit faillissement gaf een nog grotere schok 

dan het ingrijpen in maart 2008 door de Amerikaanse centrale bank toen investeringsbank Bear 

Stearns dreigde om te vallen of de overname begin september door de Amerikaanse overheid 

van de cruciale hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Vlak na het faillissement van 

Lehman Brothers voelden de Amerikaanse autoriteiten zich genoodzaakt om 

verzekeringsmaatschappij AIG over te nemen. Veel deelmarkten, die al moeizaam 

functioneerden sinds het uitbreken van de kredietcrisis in juli 2007, kwamen volledig tot 

stilstand, met kettingreacties in het financiële systeem tot gevolg. Aandelenkoersen daalden 

scherp en de rentes op bedrijfsobligaties stegen tot een historisch record (figuur 2.15 en figuur 

2.19). De volatiliteit van de aandelenkoersen, een indicator over de onzekerheid op de 

financiële markten, nam enorm toe (figuur 2.15 en figuur 2.16). Het ontwijken van iedere vorm 

van risico leidde tot een duikvlucht van de rentes op Amerikaanse en Duitse 

overheidsobligaties. Eind februari 2009 bedroeg de rente op 10-jarige overheidsobligaties 3,1%  

Figuur 2.15 Aandelenmarkten 
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a
 2009 Gelijkgesteld aan januari. 

b
 Procentuele mutaties van index in de loop van het jaar. 
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Figuur 2.16 Onrust op de financiële markten, januari 2007 - 10 maart 2009       
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a
 Renteverschil tussen bedrijfsobligaties met BBB-rating en 10-jarige staatsobligaties.  

b
 Renteverschil tussen: voor Verenigde Staten: 3-maands certificates of deposit (secondary market) en 3-maands 

schatkistpapier, voor eurogebied: 3-maands euribor en 3-maands eonia swap. 
c
 Aandelenindices: voor Verenigde Staten S&P 500, voor Europa MSCI Europe. 

d
 Volatiliteit: Verenigde Staten S&P 500, eurogebied MSCI EURO STOXX 50. 

e
 Volatiliteit: de verwachte standaarddeviatie van de procentuele verandering in de aandelenkoersen over een periode van  

 
 

 
 maximaal drie maanden, zoals afgeleid uit de optieprijzen. 
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in Duitsland en 3,0% in de Verenigde Staten, respectievelijk 1,1%-punt en 1,7%-punt lager dan 

in de eerste helft van 2007, vóór het uitbreken van de kredietcrisis. 

Rentes op andere Europese overheidsobligaties daalden veel minder of stegen zelfs. 

Renteverschillen met Duitse overheidsobligaties liepen dus fors op (figuur 2.17), vooral voor 

landen als Spanje, Ierland en Griekenland, waarvoor kredietbeoordelaars de beoordeling 

(rating) verlaagden. De rente op Nederlandse overheidsobligaties, die in de eerste helft van 

2007 gelijk was aan die op vergelijkbare Duitse overheidsobligaties, lag eind februari 0,7%-

punt daarboven. Voor Griekenland is het renteverschil opgelopen tot 2,6%-punt, van 0,3%-punt 

eind 2007. Daarnaast zijn ook de verzekeringspremies tegen wanbetaling op overheidsobligaties 

(sovereign CDS rates) sterk opgelopen (figuur 2.17). Verschillen in de omvang van nationale 

obligatiemarkten speelden bij deze ontwikkelingen een rol, maar, zeker voor landen als 

Griekenland, ook de combinatie van enorme risico-aversie bij beleggers en de fundamenteel 

zwakke economische situatie, met name die van de overheidsbegroting. Een grote financiële 

sector en daarmee grote overheidsgaranties voor deposito’s lijkt ook een opwaarts effect op de 

overheidsrente en de verzekeringspremie te hebben. 

Figuur 2.17 Rentes en verzekeringspremies, verschillen met Duitsland, januari 2007 - 10 maart 2009 
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Centrale banken reageerden op de verheviging van de onrust na het faillissement van Lehman 

Brothers met verdere verlaging van beleidsrentes, inclusief een gecoördineerde verlaging in 

oktober. Bovendien werd nog meer liquiditeit aan banken beschikbaar gesteld. Vooral de 

Federal Reserve kwam met nieuwe onorthodoxe faciliteiten om de kredietverlening aan 

gezinnen en bedrijven op gang te houden. Deze maatregelen konden echter niet verhinderen dat 

de kredietgroei sterk terugviel. Aan het einde van 2008 daalde in de Verenigde Staten het 

uitstaand krediet zelfs een aantal maanden achtereen in omvang (figuur 2.18). 

Figuur 2.18 Kredietverlening in Verenigde Staten en eurogebied, 2002-2009 
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a
 Krediet aan gezinnen.  

b
 Krediet aan bedrijven en gezinnen. 

 

Figuur 2.19 Rente op bedrijfs- en overheidsobligaties
a
 voor eurogebied en Verenigde Staten, 1999-2009 
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a
 10-Jarige bedrijfsobligaties met BBB-rating respectievelijk 10-jarige overheidsobligaties. 

 

Wel slaagden centrale banken er na verloop van tijd in om het verschil tussen geldmarktrentes 

en rentes op kortlopend overheidspapier fors te verminderen. Dit betekende overigens niet dat 

de situatie op de geldmarkten normaliseerde: het aantal afgesloten interbancaire leningen bleef 

historisch gezien laag. Centrale banken zijn veel vaker dan voorheen de tegenpartij op 

geldmarkten en hebben daarmee als het ware de rol van de geldmarkt overgenomen. Hun 

balansen zijn hierdoor zeer sterk in omvang toegenomen. Zo is het balanstotaal van het 
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Eurosysteem (ECB plus nationale centrale banken) met 600 mld euro toegenomen sinds juni 

2007, een stijging van 65%. De maatregelen van de monetaire autoriteiten droegen ook bij aan 

de lichte vermindering van de renteopslag voor bedrijfsobligaties in januari en februari in de 

Verenigde Staten (figuur 2.19). Voor het eurogebied is deze renteopslag echter niet 

teruggelopen. Mede door het dieper worden van de economische recessie hield de neerwaartse 

trend op de aandelenmarkten echter aan en bereikten indices begin maart nieuwe laagterecords. 

Opvallend is dat de verheviging van de crisis heeft geleid tot een depreciatie van de euro ten 

opzichte van de dollar sinds midden 2008. Na een diepterecord van 1,60 dollar per euro half juli 

apprecieerde de dollar 13% tot 1,39 dollar per euro eind 2008, waarna een verdere appreciatie 

volgde in het begin van 2009. 

Doordat veel deelmarkten nog steeds nauwelijks functioneren, blijft de waarde van sommige 

complexe financiële producten zeer onzeker en blijft de omvang van de door de banken geleden 

verliezen nog steeds moeilijk te bepalen. Schattingen van bankverliezen zijn herhaaldelijk 

opwaarts herzien (tabel 2.4).  

Tabel 2.4 De gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële sector  

Schatting in: Totale verliezen op Amerikaanse leningen
a,b

 Gerealiseerde verliezen van banken
c
 

   
 mld dollars                                                        

   
April 2008 945 193 

Augustus 2008  460 

Oktober 2008 1400 503 

Januari 2009 2200 792 

   a
 Totaal van reeds geleden verliezen en toekomstige verliezen op basis van marktwaarde van de beleggingen.  

b
 Behalve op Amerikaanse leningen zijn er verliezen op Europese leningen als gevolg van de kredietcrisis. De Bank of England schatte 

deze in haar Financial Stability Report van oktober 2008 deze op 123 mld pond sterling op Britse leningen en op 785 mld euro op 

leningen uitgegeven in het eurogebied (naast een totaal verlies van 1580 mld dollar op Amerikaanse beleggingen). 
c
 Verliezen en afschrijvingen van banken in het OESO-gebied. 

Bron: IMF, Global Financial Stability Reports 

 

De eerste prioriteit van overheden, vooral van centrale banken maar met een toenemende rol 

van ministeries van Financiën, blijft om ‘branden’ op de financiële markten te blussen. Dit 

betekent voor centrale banken liquiditeitsinjecties en waar nodig onorthodoxe maatregelen om 

de kredietverlening op gang te houden. Voor ministeries van Financiën betekent dit 

garantiestelling voor bankleningen, kapitaalverstrekking aan financiële instellingen, overname 

van beleggingsrisico’s en − in het uiterste geval − nationalisaties. Als deze fase voorbij is, 

zullen structurele aanpassingen van het financiële stelsel centraal komen te staan. Een groot 

aantal voorstellen is al gelanceerd om in de toekomst te voorkomen dat meer risico wordt 

genomen dan maatschappelijk optimaal is (zie hoofdstuk 5). 

 

De beleidsrente door de ECB daalt naar verwachting verder en de Amerikaanse beleidsrente 

blijft ongewijzigd tot ver in 2010. Terugkeer van enige rust op de financiële markten in de loop 
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van de projectieperiode is verondersteld, wat onder andere zal leiden tot afname van de 

renteverschillen tussen bedrijfs- en overheidsobligaties. Deze renteopslagen keren echter niet 

terug tot het minieme niveau van vóór het uitbreken van de kredietcrisis. Rentes op 

Amerikaanse en Europese overheidsobligaties zullen naar verwachting volgend jaar enigszins 

toenemen als gevolg van de sterk stijgende overheidstekorten. Op basis van de wisselkoersen 

van begin 2009 is gerekend met een wisselkoers van 1,32 dollar per euro in 2009 en 2010, een 

appreciatie van de dollar van 10% ten opzichte van 2008.  

Wereldhandel hard onderuit 

Het uitbreken van de mondiale recessie raakte eind 2008 de wereldhandel zeer sterk. In het 

vierde kwartaal nam de wereldhandel af met 4¼% ten opzichte van het voorgaand kwartaal 

volgens voorlopige cijfers. De voor Nederlandse exporteurs relevante wereldhandel nam met 

3¾% af (figuur 2.20). Vooral in december kelderden wereldwijd de in- en uitvoer.
18

 De invoer 

daalde niet alleen doordat huishoudens en bedrijven de toekomstige economische ontwikkeling 

veel somberder begonnen in te schatten en bestedingen terugschroefden, maar ook doordat 

exportkrediet en exportkredietverzekering schaarser werden. De buitenlandse handel daalde 

overal, maar het meest in Azië, de ‘fabriek van de wereld’.  

Figuur 2.20 Relevante wereldhandelsvolume en invoervolume EU-15, 1960-2010      
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a
 Mutaties ten opzichte van voorgaande periode, in procenten. 

b
 Invoervolume EU-15 periode 1960-1975 uit OESO, Annual National Accounts, invoer goederen en diensten.  

 

De eerste realisatiecijfers en de beschikbare voorlopende indicatoren (zie kader) wijzen er op 

dat in de eerste helft van 2009 de sterke krimp zal voortduren. In de tweede helft lopen 

bestedingen in de hoogontwikkelde landen minder scherp terug en is de daling van de 

wereldhandel naar verwachting kleiner, ondanks de geleidelijke neerwaartse aanpassing van de 

invoer van de grondstofproducerende landen aan de fors lagere inkomsten (zie invoer van  

Midden-Oosten in tabel 2.5). Voor het jaar als geheel betekent dit verloop een daling van de 

wereldhandel met 12½% en een daling van de voor Nederlandse exporteurs relevante  

 
18 Wim Suyker en Gerard van Welzenis, World trade monitor: December 2008, februari 2009. De maandelijkse 

handelsmonitoren zijn beschikbaar op de website van het CPB.  
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Voorlopende indicatoren en de internationale goederenhandel 

Het CPB maakt gebruik van voorlopende indicatoren voor de Nederlandse economie en voor de wereldhandel. Voor 

een technische uiteenzetting wordt verwezen naar het kader in hoofdstuk 3. Deze indicatoren geven aanwijzingen voor 

het conjunctuurverloop in de komende maanden en zijn vooral belangrijk voor het voorspellen van omslagpunten. Er 

zijn meerdere voorlopende indicatoren voor de internationale conjunctuur, zoals de wereldwijde index van 

inkoopmanagers en de wereldindicator van het Duitse onderzoeksinstituut IFO. Het CPB gebruikt de samengestelde 

voorlopende indicatoren van de industriële productie, zoals deze maandelijks door de OESO worden gepubliceerd voor 

35 landen. Deze landen zijn samen goed voor 80% van de wereldproductie. De omslagpunten van de indicatoren liggen 

gemiddeld 4 maanden vóór de omslagpunten van de industriële productie. Omdat er, zeker op wereldniveau, een sterke 

eenduidige relatie bestaat tussen de industriële productie en de internationale goederenhandel kunnen de 

vooruitberekeningen ook worden gebruikt om een schatting te maken van het verloop van de wereldhandel in de 

komende 4 maanden. Daarvoor is op het CPB een monitorsysteem opgezet met maandelijkse gegevens van de 

industriële productie en de internationale goederenhandel van 85 landen.  

 

De figuur links geeft aan hoe het geschatte momentum van de wereldhandelsgroei zich verhoudt tot de realisaties sinds 

1994. Tot 2002 komen de voorspellingen goed overeen met de realisaties. Daarna stabiliseert de wereldhandelsgroei 

tot eind 2007 rond een tempo van 9%, maar het verloop rond deze trend is tamelijk erratisch. De voorlopende 

indicatoren weten daar niet goed raad mee, maar voorspellen wel het onderliggend groeitempo correct. Belangrijk is dat 

de voorlopende indicatoren de enorme afzwakking van de wereldhandelsgroei sinds het begin van 2008 wel zeer goed 

voorspellen. Daardoor wint ook de prognose op basis van de voorlopende indicatoren voor de eerste vier maanden van 

het lopende jaar aan kracht. Zij zegt dat het tempo van de wereldhandelsdaling onverminderd scherp blijft.  

 

De figuur rechtsonder toont dezelfde gegevens, maar nu gepresenteerd als jaarlijkse mutaties. Het zeer negatieve 

momentum van de wereldhandelsgroei aan het einde van 2008 en in de beginmaanden van dit jaar trekken de groei 

van het wereldhandelsvolume ten opzichte van een jaar eerder in ieder geval tot en met april nog veel verder omlaag. 

Wereldhandelsvolume, 1994-2009 
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a
 Momentum is de mutatie van de laatste drie maanden ten opzichte van de voorafgaande drie maanden. 

b 
Wereldhandelschattingen op basis van de industriële productie, zoals geschat met de voorlopende indicatoren van 35 landen. 
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wereldhandel van 9¾%. Volgens de beschikbare wereldhandelsreeksen, die beginnen in 1975, 

was de grootste daling tot nu toe 1,1% voor de totale wereldhandel in 1982 en is de relevante 

wereldhandel nooit afgenomen (de kleinste stijging was 0,4% in 1993). Ook voor de invoer van 

de oude EU lidstaten (EU-15), waarvoor een langere tijdreeks beschikbaar is, is de nu geraamde 

daling van 10½% de grootste daling ooit.
19

 

 

In 2010, als de economische groei terugkeert in de hoogontwikkelde economieën en enigszins 

aantrekt in de opkomende economieën, zal de wereldhandel weer gaan stijgen. De 

geprojecteerde groeipercentages, 2% voor de totale wereldhandel en 1½% voor de relevante 

wereldhandel, liggen echter ver onder de langjarige gemiddelden.  

Tabel 2.5 Wereldhandelsvolume goederen, 2008-2010 

  Uitvoer                      Invoer                     

  2008 2009 2010   2008 2009 2010 

        
    mutaties per jaar in %                   

        
Wereld 2,7 − 12½ 2¼   1,9 − 12½ 2    

               
Hoogontwikkelde economieën 0,7 − 13¾ ½   − 1,2 − 12    1¾ 

   Verenigde Staten 6,1 − 16    − 1½  − 4,2 − 14    3½ 

   Japan 1,7 − 23    − 2     0,3 − 20    3    

   EU-15 − 0,3 − 12½ 1     − 0,8 − 10½ 1    

       Eurogebied − 0,3 − 12½ 1     − 0,9 − 9¾ 1    

          
Opkomende economieën 5,0 − 11    4¼   6,4 − 12¾ 2    

   Azië 6,6 − 10¾ 5¾   6,1 − 12½ 4    

      China 10,0 − 6½ 7½   8,0 − 9½ 4    

   Latijns-Amerika  − 2,0 − 11½ 2      3,5 − 12½ 1    

   Transitielanden 5,7 − 11    3¼   6,0 − 19    4    

   Afrika en Midden Oosten 3,0 − 11½ − 2      10,5 − 5    − 6    

 

De olieprijs is in de tweede helft van vorig jaar nog sneller gedaald dan hij in de voorgaande 

maanden is gestegen. In 40 maanden liep de olieprijs met bijna 90 dollar per vat op tot 133 

dollar gemiddeld in juni (zelfs 144 dollar op 3 juli). In slechts zes maanden duikelde de olieprijs 

vervolgens ruim 90 dollar tot 40 dollar per vat. Oorzaak was de sterke afname van de vraag 

door de wereldwijde recessie en de vertraagde doorwerking van de hoge olieprijs. Begin 2009 

bedroeg de olieprijs 44 dollar per vat. In de projectie is met een ongewijzigde olieprijs vanaf 

begin 2009 gerekend. Bij een fors dalende wereldolievraag vereist stabilisatie dat de OPEC-

landen hun productie substantieel terugbrengen.  

 
19 Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig was de daling van de wereldhandel groter. In de jaren 1930-1932 nam de 

wereldhandel met 27% per jaar af in waarde gemeten in dollars. Bron: League of Nations, Monthly Bulletin of Statistics, 

februari 1934. Doordat prijzen in deze jaren scherp daalden, was de volumeafname in de wereldhandel minder scherp. Dit is 

bijvoorbeeld duidelijk in de Nederlandse uitvoercijfers: de uitvoerwaarde daalde met 25% per jaar; de volumedaling bleef 

daar met een afname van 11% per jaar ver bij achter. 
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Figuur 2.21 Oliemarktindicatoren, 1990-2010 
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De overige grondstoffenprijzen kenden een vergelijkbaar patroon. De combinatie van sterke 

inkomensgroei in opkomende economieën zoals China en India, ongunstige 

weersomstandigheden, hogere kosten van energie en kunstmest en het toegenomen gebruik van 

landbouwgrond voor de productie van biobrandstoffen hadden de voedselprijzen sterk 

opgestuwd.
20

 Tussen juni 2006 en juni 2008 verdubbelden de dollarprijzen van 

voedselproducten. In de zes maanden daarna namen door de wereldwijde recessie en door 

betere oogsten de voedselprijzen met 35% af gemeten in dollars. Prijzen van metalen daalden in 

die periode met 43%. In de projectie is gerekend met ongewijzigde prijzen van de overige 

grondstoffen vanaf eind 2008. 

Figuur 2.22 Grondstoffenprijzen HWWI-index (in dollars) en wereldhandelsvolume, 1992-2009           
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Internationale onzekerheden momenteel zeer groot 

Het is de onzeker of het dieptepunt van de financiële crisis al gepasseerd is en de meest 

ingrijpende gebeurtenissen achter de rug zijn. Gedwongen verkopen, domino-effecten, 

besmetting van andere delen van de financiële sector en nieuwe reddingsoperaties blijven een 

reële mogelijkheid. Bovendien slaat de diepe recessie nu markant negatief terug op de 

 
20 CPB, Prijsstijging van voedsel: tijdelijk of structureel?, speciaal onderwerp in Macro Economische Verkenning 2009, 

september 2008. 
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financiële sector, via hogere verliezen op uitstaande leningen. De projectie is gebaseerd op het 

geleidelijk terugkeren van de rust op de financiële markten. Daarbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor beleidsmakers. Ook wanneer markten in rustiger vaarwater zijn beland, zullen 

de risicopremies nog steeds duidelijk hoger zijn dan vóór het uitbreken van de kredietcrisis. 

Tabel 2.6 Overzicht Internationale ramingen, 2009 en 2010 

  

CPB 

   

Consensus 

Forecasts 

OESO 

 

Europese 

Commissie 

IMF 

 

Publicatiedatum Maart December Februari November Januari
a
 Januari

a
 

       
2009 %            

BBP-volume            

      Verenigde Staten  − 3½ − 1¼ − 2,1 − 0,9 − 1,6 − 1,6 

      Japan  − 5¼ − 1    − 3,8 − 0,1 − 2,4 − 2,6 

      Eurogebied − 3¼ − 1    − 2,0 − 0,5 − 1,9 − 2,0 

          Nederland − 3½ − ¾ − 1,5 − 0,2 − 2,0 .    

      Hoogontwikkelde economieën − 3½ − 1    − 2,2 − 0,6 .    .    

      Wereld − 1¼ 1½ .    .    .    0,5 

             
Wereldhandel − 12½ − 3¼ .    6,6 .    − 2,8 

             
Inflatie eurogebied ¼ 1½ 0,8 1,4 1,0 .    

Eurokoers (dollar per euro) 1,32 1,26 1,31 1,25 1,38 1,37 

Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat) 44    50    48,5 60,0 52,1 50,0 

             
2010            

BBP-volume             

      Verenigde Staten  1    1¼ 2,0 1,6 1,7 1,6 

      Japan  ½ ½ 0,8 0,6 − 0,2 0,6 

      Eurogebied 0    ¾ 0,7 1,2 0,4 0,2 

          Nederland − ¼ 1    0,6 0,8 0,2 .    

      Hoogontwikkelde economieën ¾ 1    1,3 1,3 .    .    

      Wereld 2    3    .    .    .    3,0 

             
Wereldhandel 2    2    .    .    .    3,2 

             
Inflatie eurogebied ¾ 1¼ 1,6 1,3 1,8 .    

Eurokoers (dollar per euro) 1,32 1,26 1,32 1,25 1,38 1,37 

Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat) 44    50    .    60,0 61,7 60,0 
 

      a
 Interimraming. 

 

De val in de productie eind vorig jaar was ongekend diep en het vervolg is onzeker, zelfs als de 

rust op de financiële markt terugkeert. Dat geldt zowel voor de duur als voor de diepte van de 

recessie. Het economische beleid, nationaal en internationaal, heeft op beide facetten invloed. 

Stimuleringspakketten kunnen de economische situatie verbeteren, al leveren zij door hoge 

overheidsschuld problemen op voor de lange termijn. Adequaat hierop reageren is ook van 

belang voor de ontwikkeling op korte termijn. Zonder uitzicht op verbetering van de situatie 

van de overheidsbegrotingen zou de rentes op overheidsobligaties sterk kunnen oplopen. Falend 

beleid, bijvoorbeeld bij sectorale steunmaatregelen, zou de situatie kunnen verergeren. Dit geldt 
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vooral voor protectionistische maatregelen. Alleen het spelen met gedachten hierover is al 

spelen met vuur.  

 

De scherpe stijging van de inflatie in de eerste helft van vorig jaar was een bron van 

onzekerheid. Nu is de scherpe daling van de inflatie een bron van onzekerheid voor de 

wereldeconomie. Voor de Verenigde Staten wordt een prijsdaling in 2009 geraamd, terwijl in 

het eurogebied naar verwachting in ieder geval enkele maanden lang sprake zal zijn van een 

prijsdaling ten opzichte van de overeenkomstige maand een jaar eerder. Langdurige 

prijsdalingen zouden de problemen van huishoudens en bedrijven met zeer hoge schulden 

verergeren, en daarmee de recessie verscherpen. Vooralsnog zijn de inflatieverwachtingen 

weliswaar grillig, maar op een langdurige periode met prijsdalingen wijzen zij niet.  

2.3 Nederlandse uitvoer 

De ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer wordt zowel dit als volgend jaar naar verwachting 

nagenoeg geheel bepaald door de heftige ontwikkeling van de internationale conjunctuur. Door 

de verdieping van de kredietcrisis is de wereldhandel in het laatste kwartaal van vorig jaar sterk 

teruggevallen. Dit heeft geleid tot een forse krimp van het uitvoervolume van Nederlandse 

goederen in november en december. Omdat de Nederlandse uitvoer voor een groot deel bestaat 

uit wederuitvoerproducten, die eerst worden ingevoerd, laat ook de invoer van goederen een 

sterke krimp zien. Aangezien exporteurs niet onmiddellijk kunnen reageren op de veranderde 

marktsituatie, is de afname een maand later zichtbaar in de invoercijfers dan in de uitvoercijfers.  

De conjunctuurindicator van de buitenlandse handel biedt weinig aanknopingspunten voor 

optimisme. Verwachtingsindicatoren wijzen op een krimp van de belangrijkste internationale 

economieën. De waardestijging van de dollar ten opzichte van de euro, waardoor Nederlandse 

exportproducten goedkoper worden ten opzichte van die van de concurrenten buiten de 

eurozone, compenseert dit onvoldoende. De conjunctuurindicator wijst dan ook op een scherpe 

terugval van de groei van de buitenlandse handel in de eerste maanden van dit jaar.  

 

Naar verwachting zal het volume van de relevante wereldhandel dit jaar maar liefst 9¾% 

kleiner zijn dan in 2008. Hierdoor neemt ook het volume van de uitvoer van goederen (exclusief 

energie) sterk af. De wederuitvoer krimpt iets meer dan de binnenslands geproduceerde uitvoer. 

Een relatief groot deel van de wederuitvoer bestaat uit luxe goederen zoals ICT-producten, 

elektronica en vervoermiddelen, waarvan de afzet sterker reageert op conjuncturele 

schommelingen. Bovendien zijn de berichten over de afzet van halfgeleiders, die een indicatie 

vormen voor de verkoop van wederuitvoerproducten erg somber. 

In de projectie ligt besloten dat de relevante wereldhandel volgend jaar iets zal herstellen 

van de zware klappen dit jaar. De groei is met 1½% echter nog altijd uiterst gering in historisch  
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Figuur 2.23 Handel goederen en conjunctuurindicator van de Nederlandse uitvoer van goederen 
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perspectief. De volumegroei van de wederuitvoer en de binnenslands geproduceerde uitvoer van 

goederen is met respectievelijk 2¾% en ¼% dan ook bescheiden. 

 

Het volume van de uitvoer van diensten zal dit jaar naar verwachting met 7% krimpen, terwijl 

voor volgend jaar een groei van 1¼% wordt geraamd. Vorig jaar nam de uitvoer van diensten 

verassend sterk toe, vooral door een sterke groei van de ontvangsten aan royalties en licenties 

en de diensten van banken. De onrust op de financiële markten leidde niet alleen tot forse 

negatieve herwaarderingseffecten, maar ook tot meer transacties. In volumetermen werd de 

uitvoer van bankdiensten daardoor opgestuwd.  

De uitvoer van diensten bestaat voor ongeveer 25% uit transportdiensten en circa 35% uit 

overige zakelijke diensten, waarvan verwacht kan worden dat het verloop sterk gerelateerd is 

aan dat van de wereldhandel. De bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland en de 

ontvangsten van Nederlandse bedrijven aan royalties en licenties, die gezamenlijk bijna een 

kwart van de uitvoer van diensten vormen, hangen ook af van andere factoren dan de relevante 

wereldhandelsgroei. Toeristische bestedingen in Nederland hangen samen met de 

inkomensontwikkeling van gezinnen in andere landen en de aantrekkelijkheid van Nederland 

als vakantieland. Inkomsten uit royalties en licenties zullen eveneens sterk samenhangen met de 

bestedingen in andere landen en kunnen bovendien sterk worden beïnvloed door 

bedrijfseconomische keuzes van individuele bedrijven. Het verband van de ontwikkeling van de 

relevante wereldhandel met die van de uitvoerontwikkeling van diensten is dan ook minder 

sterk dan die met de uitvoergroei van goederen.   

 

De sterke terugval die dit jaar voor de Nederlandse uitvoer wordt verwacht, is uitzonderlijk. 

Alleen in 1932 werd een sterkere krimp van de uitvoer van goederen en diensten gemeten. Er 

zijn zowel overeenkomsten als verschillen met de jaren dertig. De overeenkomst is dat in de 

jaren dertig een financiële crisis voorafging aan de economische crisis. Het verschil is echter dat 

in de jaren dertig de uitvoer van goederen en diensten vier jaar achter elkaar afnam. Dit kwam  

mede door een sterke krimp van de wereldhandel als gevolg van protectionistische maatregelen  
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Tabel 2.7 Invoer en uitvoer van goederen (exclusief energie), 2006-2010 

 2007 2006 2007 2008 2009 2010 

       
 mld euro  mutaties per jaar in %          

       
Invoer (volume) 255,9 10,5 7,8 4,9 − 10¼ ¼ 

Invoer (prijs)   1,2  1,6 1,6 − ½ − 1¾ 

       
Uitvoer (volume) 305,1 9,5 7,3 1,4 − 11¾ 1½ 

w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer 152,5 5,1 5,0 − 1,6 − 10¾ ¼ 

 wederuitvoer 152,6 14,2 9,5 4,3 − 13 2¾ 

       
Relevant wereldhandelsvolume  9,4 6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

Handelsprestatie
a
  0,1 0,5 0,5 − 2 0     

Marktprestatie
b
  − 4,3  − 1,7 − 2,5 − 1 − 1¼ 

       
Prijs binnenslands geproduceerde uitvoer   3,6 3,3 3,5 − 4¾ − 2¼ 

Concurrentenprijs  3,4 1,5 3,7 − 3¼ − 2¼ 

Prijsconcurrentiepositie
c  − 0,3 − 1,9 0,1 1½     0    

       a
 Totale goederenuitvoer minus relevant wereldhandelsvolume. 

b
 Binnenslands geproduceerde uitvoer minus relevant wereldhandelsvolume. 

c
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 

 

en door een verslechtering van de Nederlandse prijsconcurrentiepositie omdat werd 

vastgehouden aan de gouden standaard. Verder moet het niveauverschil tussen de jaren dertig 

en nu in het oog worden gehouden. In volumetermen is de Nederlandse uitvoer in 2007 meer 

dan 40 keer zo groot als in 1929. Ondanks de krimp dit jaar blijft het handelsvolume nog veel 

groter dan toen. Dit is met name het gevolg van de globalisering. Dit betekent wel dat de 

Nederlandse economie veel nauwer is verweven met die van het buitenland dan in de jaren 

dertig. Het Nederlandse BBP is voor grofweg eenderde direct en indirect afhankelijk van de 

export. 

 

Figuur 2.24 Volume van uitvoer fabrikaten (goederen exclusief energie), diensten en relevante wereldhandel 
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Prijsconcurrentiepositie verbetert licht 

Door de enorme fluctuaties van de relevante wereldhandel wordt de ontwikkeling van de 

binnenslands geproduceerde uitvoer dit en volgend jaar in de projectie maar in beperkte mate 

bepaald door de relatieve prijsontwikkeling. Toch laten de heftige conjuncturele ontwikkelingen 

ook hun sporen na in de uitvoerprijzen.  

De arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie lopen dit 

jaar net als vorig jaar naar verwachting sterk op. Omdat de werkgelegenheid minder daalt dan 

de productie, die dit jaar naar verwachting sterk afneemt, daalt de arbeidsproductiviteit sterk. 

De loonvoet past zich niet navenant aan. Voor veel bedrijfstakken zijn de cao’s al afgesloten 

voor dit jaar. Ook bij de concurrenten stijgen naar verwachting de arbeidskosten per eenheid 

product door een dalende arbeidsproductiviteit. Anders dan vorig jaar is deze toename zelfs 

groter dan in de Nederlandse verwerkende industrie.  

In de projectie ligt besloten dat de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse 

verwerkende industrie volgend jaar eveneens sterker zullen dalen dan bij de concurrenten. Dit is 

deels een inhaaleffect omdat dan de loonvoet en de werkgelegenheid in Nederland worden 

aangepast aan de sterk teruggevallen productie. De loonontwikkeling in Nederland is dan 

gematigd en de arbeidsproductiviteit stijgt flink, vooral door een afname van de 

werkgelegenheid bij een weer wat aantrekkende productie. Dit biedt de Nederlandse 

verwerkende industrie de kans de arbeidskosten per eenheid product weer iets meer in lijn te 

brengen met die van de concurrenten en het in de afgelopen jaren verloren terrein terug te 

winnen. Sinds 1996 zijn de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende 

industrie gestaag gestegen vergeleken met de concurrenten.   

Figuur 2.25 Arbeidskosten per eenheid product in de verwerkende industrie en de prijs binnenslands 

geproduceerde uitvoer 
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In de projectie ligt voor dit jaar een verbetering van de prijsconcurrentiepositie besloten. Vorig 

jaar verslechterde de prijsconcurrentiepositie voor het eerst sinds zeven jaar niet. Dit komt mede 

omdat de euro naar verwachting minder in waarde stijgt ten opzichte van de andere valuta dan 

in de afgelopen twee jaar. Verder teren Nederlandse exporteurs in 2008 flink in op hun 

winstmarge. Dit jaar drukken de sterk gedaalde prijzen van ingevoerde grondstoffen en 
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halffabricaten de uitvoerprijzen. Desondanks ligt in de projectie besloten dat de winstmarge nog 

iets verslechtert. Oplopende arbeidskosten en het slechte internationale economische klimaat 

zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Exporteurs trachten bij krimpende afzetmarkten 

marktaandeel te behouden ten koste van de winstmarge. Pas volgend jaar kan naar verwachting 

de winstmarge door een negatieve bijdrage van arbeidskosten en die van grondstoffen en 

energie aan de uitvoerprijs van Nederlandse producten iets verbeteren, zonder dat de 

prijsconcurrentiepositie verslechtert.  
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3 De Nederlandse economie 

Na enkele jaren van hoogconjunctuur heeft een snelle omslag naar laagconjunctuur plaatsgevonden. De 

economie krimpt naar verwachting met 3½% dit jaar en ¼% volgend jaar. Met name de uitvoer en de 

investeringen zullen fors afnemen. De daling van de productie leidt met enige vertraging tot een daling van 

de werkgelegenheid in de marktsector. De werkloosheid loopt naar verwachting op tot 5½% van de 

beroepsbevolking in 2009 en 8¾% in 2010. Door de daling van de olieprijs neemt de inflatie af tot 1% in 

beide ramingsjaren. Met enige vertraging zal ook de contractloonstijging afnemen tot 3% dit jaar en 1½% 

volgend jaar. 

3.1 Inleiding 

Nederland kan dans niet ontspringen 

De ongunstige gevolgen van de kredietcrisis hebben zich als een olievlek over de gehele 

internationale economie verspreid. Ook in Nederland is de economie in een ongekend tempo 

omgeslagen van hoog- naar laagconjunctuur. Dit komt ook tot uitdrukking in de CPB-

conjunctuurindicator (zie figuur 3.1). In een afzonderlijk kader wordt toegelicht dat deze 

barometer wijst op meerdere kwartalen van forse economische krimp dit jaar.  

Figuur 3.1 CPB conjunctuurindicator en de BBP-groei per half jaar naar sectoren, 2006-2010 
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a
 Deze indicator geeft de verhouding weer tussen het actuele en het trendmatige niveau van het BBP-volume. Een 

opgaande (neergaande) lijn geeft aan dat de groei hoger (lager) ligt dan trendmatig. 

 

De achilleshiel van de Nederlandse economie, te weten de relatief grote afhankelijkheid van de 

internationale economische ontwikkeling, is hard geraakt. Na een economische groei van 2% in 

2008 − grotendeels veroorzaakt door de zogenoemde overloop van de groei uit het jaar ervoor − 

volgt een geraamde krimp van het BBP-volume met 3½%. In de projectie ligt besloten dat het 

herstel gematigd is en pas in de loop van volgend jaar optreedt. De geraamde economische 

krimp in 2010 bedraagt ¼%.  



CEP 2009: DE NEDERLANDSE ECONOMIE 

 

58 

Conjunctuurindicatoren belangrijk als radar in onzekere tijden 

Voorlopende indicatoren zijn een belangrijke bron van informatie over de actuele economische situatie en de 

ontwikkeling in de komende maanden. De omslag in de conjunctuur die de CPB-conjunctuurindicator in de zomer van 

2007 al aankondigde voor 2008 wordt inmiddels bevestigd door de realisaties. Allerlei indicatoren als producenten- en 

consumentenvertrouwen wijzen al langere tijd op een periode van laagconjunctuur. Dat de neergang eind 2008 zo 

scherp zou worden, werd echter vooraf niet aangegeven. In oktober en november verminderde niet alleen het 

producentenvertrouwen, maar zonder de gebruikelijke vertraging van 3 à 6 maanden kromp ook de feitelijke productie al 

drastisch. In de linkerfiguur wordt dat geïllustreerd door de conjuncturele component van de ‘verwachte bedrijvigheid’ 

(deelvraag uit de conjunctuurtest voor de industrie) en de industriële productie samen weer te geven. Deze 

ontwikkelingen in 2008 illustreren zowel het nut als de beperking van voorlopende indicatoren. 
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De CPB-conjunctuurindicator is het aggregaat van zo’n 25 ‘leading indicators’. Deze basisreeksen worden onderling 

vergelijkbaar gemaakt door ze te ‘zuiveren’ voor seizoensinvloeden, maand-op-maand fluctuaties (‘ruis’) en de 

eventuele trendmatige ontwikkeling. Daarna worden ze verschoven met het aantal maanden dat ze voorlopen op de 

conjunctuur. Het zuiveren van de ruis en de trend gebeurt met statistische filtertechnieken (zie CPB Document 40). De 

rechterfiguur hierboven geeft aan dat de conjuncturele component wordt berekend als het verschil van de ruis-

gecorrigeerde indicator en de trend daarvan. Als het herstel optreedt, kan de trendlijn met terugwerkende kracht minder 

dalen dan nu wordt aangegeven en dan kan achteraf blijken dat de conjuncturele dip, weergegeven als afwijking van de 

trendlijn, ernstiger is geweest dan nu wordt aangegeven (de zogenoemde eindwaardeproblematiek). 

Het tempo waarmee de lijnen dalen is een indicatie van de groeivertraging. Door de conjunctuurindicator weer ‘op te 

blazen’ met de trendmatige ontwikkeling kan de impliciete groeivoet worden bepaald. De figuren hieronder laten zien 

dat de huidige groeivertraging van het BBP en de industriële productie in historisch perspectief diep is en voorlopig nog 

aanhoudt. Veel indicatoren zijn eind vorig jaar scherp gedaald, maar lijken zich momenteel te stabiliseren op een zeer 

laag niveau. Dat vertaalt zich in een groeivoet die in de loop van dit jaar niet verder wegzakt en zelfs iets lijkt te stijgen. 

Vanwege de toegepaste filters en de eindwaardeproblematiek gaan we ervan uit dat de werkelijke krimp dieper is. 

Groeivoet volgens CPB-conjunctuurindicator, BBP (links) en industriële productie (rechts) 
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2008 kanteljaar 

Vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 2%, bijna een halvering ten opzichte van de 

groei in de twee jaar ervoor. De economische groei (ten opzichte van de overeenkomstige 

periode het jaar ervoor) bedroeg in de eerste twee kwartalen nog ongeveer 3½%, maar daalde 

daarna in rap tempo, tot −0,6% in het vierde kwartaal. De kwartaal-op-kwartaal groei van het 

BBP-volume was in het eerste kwartaal nog positief (0,5%), in het tweede en derde kwartaal al 

licht negatief en in het vierde kwartaal −0,9%, het laagste kwartaal-op-kwartaal groeicijfer sinds 

het CBS in 1987 de BBP-groei op kwartaalbasis publiceert. Op grond van deze voorlopige 

CBS-cijfers resulteert een overloop naar 2009 van ruim −¾%. De snelle omslag kwam ook 

duidelijk tot uiting in de Conjunctuurklok van het CBS, waarin dagelijks de stand van de 

conjunctuur aan de hand van vijftien indicatoren wordt bijgehouden. In april 2008 bevond de 

Nederlandse economie zich volgens deze indicator nog in het stadium van hoogconjunctuur, in 

september is de conjuncturele neergang in volle gang, terwijl in januari 2009 de situatie is 

omgeslagen naar laagconjunctuur.  

Krimp in 2009 uitzonderlijk fors, spiegelbeeld van 2006 

De voor dit jaar voorziene krimp van de Nederlandse economie met 3½% is de grootste in de 

na-oorlogse geschiedenis. De laatste keer dat, afgezien van de oorlogsjaren, het BBP-volume 

met 3% of meer afnam was in de jaren dertig, te weten in 1931 met 3,6% en in 1938 met 3% 

(zie figuur 3.3). Bij deze constateringen past enige relativering. In de periode 1994-2008 is de 

Nederlandse economie ieder jaar gegroeid met gemiddeld 2,8%. In die periode van vijftien jaar 

staat negen keer een economische groei van 3% of meer in de boeken. De forse krimp die voor 

2009 wordt voorzien, betekent grofweg dat één van die negen jaren met hoge groei wordt 

ingeleverd. Opmerkelijk is dat diverse reële macro-economische grootheden zich dit jaar naar 

verwachting min of meer spiegelbeeldig ontwikkelen aan het verloop in 2006. Dit geldt niet 

alleen voor de volumeontwikkeling van het BBP, maar ook voor die van de productie in de 

marktsector, de bedrijfsinvesteringen, de investeringen in woningen, de uitvoer en de invoer. Zo 

beschouwd levert de Nederlandse economie de productiegroei van 2006 als het ware dit jaar 

weer in. 

Dieptepunt begin 2009 gevolgd door bescheiden herstel in 2010 

In de projectie ligt besloten dat in termen van kwartaal-op-kwartaal groei het dieptepunt in het 

eerste kwartaal van 2009 ligt. Ook in het tweede kwartaal is naar verwachting nog sprake van 

een stevige krimp. In de tweede helft van het jaar blijft het BBP-volume nagenoeg stabiel, om 

in de loop van 2010 geleidelijk wat aan te trekken. De economische groei vergeleken met de 

overeenkomstige periode een jaar eerder vertoont een geheel ander patroon. In beide jaarhelften 

ligt dan het BBP-volume 3½% lager. In de eerste helft van 2010 is naar verwachting sprake van 

een daling van ¾% en in de tweede helft van een geringe stijging van het productievolume van 

¼% (zie figuur 3.1). Hoewel de productie ultimo 2010 iets hoger ligt dan gemiddeld in 2009 en 
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er in die zin een bescheiden herstel optreedt, is er op jaarbasis nog wel sprake van een krimp 

met ¼%. Het verloop van het BBP-volume in de projectie komt in grote mate overeen met het 

verloop van de uitvoer van goederen. Dit bevestigt het beeld dat de Nederlandse conjunctuur 

momenteel sterk door de internationale conjunctuur wordt bepaald.  

Tabel 3.1 Bijdragen aan de BBP-groei, 2006-2010
a
 

 2007 2006  2007 2008
 

2009 2010 

        
 aandeel  

in % 

bijdragen in %-punten                  

        
Particuliere consumptie 33 − 0,3 (1,2) 0,6 0,3       0        0 

Investeringen in woningen 5 0,2  0,3 0,1         − ¼         − ¼ 

Bedrijfsinvesteringen 6 0,2  0,0 0,7       − ¾        − ½   

Overheidsbestedingen 25 1,9 (0,5) 0,9 0,3    ½   ¼ 

Uitvoer 32 1,3  1,8 0,6    − 3  ¼ 

w.v. binnenslands geproduceerd 16 0,7  0,8 − 0,3 − 1¾        0 

        wederuitvoer 2 0,4  0,2 0,2 − ¼        0 

        diensten en energie 14 0,2  0,7 0,8     − 1             ¼ 

        
  mutaties per jaar in %                  

        
Totaal (BBP-groei) 100 3,4  3,5 2,0 − 3½     − ¼ 

 a
 De finale en gecumuleerde intermediaire invoer zijn in mindering gebracht op de desbetreffende afzetcategorieën. 

b
 De cijfers tussen haakjes zijn gecorrigeerd voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006.

 

 

Dat beeld komt ook duidelijk tot uiting in tabel 3.1, waar de bijdragen van de diverse 

bestedingscategorieën aan de BBP-groei zijn vermeld. De krimp van de Nederlandse economie 

kan voor ruim 80% worden toegeschreven aan de gedaalde buitenlandse afzet. De negatieve 

bijdrage van de uitvoer aan de economische groei van 3%-punt is de meest negatieve bijdrage 

over de periode 1970-2009. In de afgelopen 39 jaar heeft de uitvoer in slechts 5 jaar de 

economische groei negatief beïnvloed, met een bijdrage van −1%-punt in 1975 als dieptepunt. 

Met uitzondering van de overheidsbestedingen leveren ook alle binnenlandse 

bestedingscategorieën een negatieve bijdrage aan de groei, zij het van relatief bescheiden 

omvang. De bescheiden positieve bijdragen van de uitvoer en de overheidsbestedingen worden 

volgend jaar meer dan tenietgedaan door de negatieve groeibijdrage van de investeringen.  

Grote sectorale verschillen  

Het verloop van de bijdragen van de verschillende bestedingscategorieën zegt ook iets over de 

verdeling van de krimp over de sectoren. De overheidsbestedingen, en dan met name de 

uitkeringen in natura (voornamelijk bestaande uit zorguitgaven), groeien in 2009 gestaag door. 

Dit betekent dat de productie in de zorgsector vrijwel even sterk stijgt als gemiddeld in de 

afgelopen vier jaar, te weten met 3%. Ook de overheidsproductie vertoont dit jaar een 

bescheiden groei van ¾%. Dit impliceert dat de productieontwikkeling in de marktsector  
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Grote sectorale verschillen 

Sinds enkele jaren publiceert het CPB in het Centraal Economisch Plan geen cijfers meer over de ontwikkelingen in 

specifieke sectoren. Bij uitzondering geeft dit kader een sectorale inkleuring van de gevolgen van de internationale crisis 

op de Nederlandse economie.
a
 Dat is gebaseerd op een eenvoudig verdeelmodel, waarbij de ontwikkeling in de 

marktsector wordt toegedeeld aan een drietal grote sectoren. Onderstaande tabel geeft voor de industrie, de 

bouwnijverheid en de dienstensector een indicatie van de omvang die de recessie kan hebben. Uit deze tentatieve 

analyse volgt dat in de ramingsperiode de verschillen tussen de marktsector enerzijds en de zorg en overheid 

anderzijds groter zijn dan tussen deze geaggregeerde marktsectoren onderling. Met name bedrijven die direct of 

indirect gericht zijn op de uitvoer en de investeringen worden dit jaar ernstig getroffen. Volgend jaar werkt de crisis 

relatief sterk door in die delen van de economie die afhankelijk zijn van de investeringen, zoals de bouw. Branches die 

meer afhankelijk zijn van de bestedingen van gezinnen en de overheid zullen relatief minder hard geraakt worden, met 

uitzondering van producenten van en handelaars in luxe goederen en diensten (auto’s, restaurants etc.). 

 

Sectorale uitsplitsing van productie en werkgelegenheid (arbeidsjaren)
b
 

 Productievolume    Werkgelegenheid   

 2008 2008 2009 2010 2008 2008 2009 2010 

         
 aandeel  

in % 

%   aandeel 

in % 

%   

         
Marktsector 68 2¼ − 5½ − ¾ 75 1½ − 2¼ − 6    

         
w.v. industrie 13 − ½ − 7    − 1    12   0    − 5    − 6½ 

       bouwnijverheid 6         5½ − 6    − 4½ 7   3    − 2    − 5    

       diensten 45      3    − 5½ 0    52            2    − 2    − 6    

         
Zorg 9 3½ 3       2    13 2¼ 2½      1½ 

Overheid 11           ¾   ¾           1    11 ½ ¼ ½ 

         
Totaal 100     2    − 3½ − ¼ 100 1½ − 1½        − 4    

         b
 In de tabel ontbreken de cijfers voor de delfstoffenwinning, de onroerend-goedsector, de landbouw en het openbaar nut, omdat deze 

sectoren relatief minder conjunctuurgevoelig zijn en/of een klein aandeel hebben in productie en werkgelegenheid. 

 

De tabel geeft ook een indicatie van de werkgelegenheidsontwikkeling per sector. De sterkste daling zal dit jaar naar 

verwachting plaatsvinden in de industrie. De werkgelegenheid reageert altijd met enige vertraging op de productie, die 

vorig jaar in de industrie al kromp, maar in de bouw en de dienstensector nog flink toenam. Komend jaar neemt de 

werkgelegenheid in de drie grote marktsectoren naar verwachting in de zelfde orde van grootte af. Alleen voor de 

overheid en de zorg wordt nog een toename van de werkgelegenheid geraamd. 

Deze sectorale uitsplitsing is erg globaal, want de ontwikkelingen zullen binnen specifieke deelsectoren veel grotere 

verschillen vertonen. Binnen de industrie zullen met name delen van de chemische en metaalindustrie, die het meest 

afhankelijk zijn van de internationale conjunctuur, harde klappen te verduren krijgen. Bij de bouwnijverheid raakt de 

recessie vooral grootschalige projecten bij de woning- of utiliteitsbouw. Binnen de dienstensector zullen naar 

verwachting vooral delen van de groothandel, de transportsector en de diensten die gericht zijn op de verkoop van 

duurzame goederen te maken krijgen met dalende productie. Relatief mild kan de neergang zijn bij sectoren die zich 

bezig houden met de productie en verkoop van basisbehoeften, zoals voedsel, energie, (woning)onderhoud en 

openbaar vervoer. 

 
a
 De productie en de werkgelegenheid in de sectoren die onderdeel uitmaken van de marktsector, worden in deze analyse geraamd op 

basis van de reële ontwikkeling van afzetcategorieën (consumptie, investeringen, uitvoer) en de productie en werkgelegenheid in de 

marktsector. Een nadere toelichting op deze analyse is te vinden in een binnenkort te publiceren CPB Memorandum. 



CEP 2009: DE NEDERLANDSE ECONOMIE 

 

62 

−5½%) dit jaar naar verwachting nog beduidend slechter is dan de BBP-groei op macroniveau. 

Ook binnen de marktsector bestaan verschillen (zie kader). Met name bedrijven die export- en 

investeringsproducten maken of aan dergelijke bedrijven toeleveren hebben het in 2009 zwaar 

te verduren. 

Bedrijven en overheid leveren het meest in 

Naast de verdeling over sectoren is ook de verdeling van de inkomensontwikkeling over 

gezinnen, bedrijven en de collectieve sector van belang.
21

 Het netto nationaal inkomen (NNI) 

dat een land verdient hangt niet alleen af van de productie in eigen land (BBP), maar ook van 

het saldo van verdiensten op activiteiten in het buitenland (saldo primair inkomen), de 

afschrijvingen en de ontwikkeling van de externe ruilvoet (verschil tussen invoerprijs en 

uitvoerprijs). De twee eerstgenoemde factoren verklaren waarom in de projectie voor 2009 de 

inkomensgroei (−5%) fors achterblijft bij de BBP-groei (−3½%). Volgend jaar vormt de 

verslechtering van de externe ruilvoet de voornaamste reden voor de achterblijvende 

inkomensontwikkeling.  

Vorig jaar heeft het bedrijfsleven een deel van de nationale koek moeten inleveren, vooral 

omdat de hogere (invoer)kosten niet geheel konden worden doorberekend. Dit ging gepaard met 

een oplopende arbeidsinkomensquote. In 2009 wordt de nationale koek maar liefst 5% kleiner. 

Dit raakt de bedrijven en de overheid is gelijke mate, terwijl de gezinnen hun deel juist  

weten te vergroten. De werkgelegenheid neemt weliswaar fors af, maar dit wordt grotendeels 

gecompenseerd door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bovendien neemt de 

koopkracht voor gezinnen dit jaar gemiddeld toe.
22

  

Figuur 3.2 Verdeling netto nationaal inkomen (links) en arbeidsinkomensquote en arbeidsproductiviteit 

marktsector (rechts) 
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21 Bij deze analyse van de ‘nationale koek’ wordt de zogenoemde individualiseerbare overheidsconsumptie, met name 

uitgaven voor zorg en onderwijs, toegerekend aan gezinnen, omdat die daarvan rechtstreeks profiteren. Daarnaast wordt 

het winstinkomen toegerekend aan bedrijven. Voor een nadere toelichting op deze analyse, zie Centraal Economisch Plan 

2006, blz. 92. 
22 In paragraaf 4.5 van de Macro Economische Verkenning 2009 wordt dieper ingegaan op de verhouding tussen de (macro) 

inkomensgroei en de (micro) koopkrachtontwikkeling.  
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De harde klappen die de bedrijven en de overheid te verduren krijgen, komen tot uitdrukking in 

de scherpe verslechtering van de winstgevendheid en het EMU-saldo. Ook komend jaar levert 

de overheid naar verwachting nog in, maar herstelt de winstgevendheid van het bedrijfsleven 

enigszins. Gezinnen zien hun aandeel in de nationale koek volgend jaar iets teruglopen, omdat 

hun inkomen uit werk meer afneemt dan hun inkomen uit uitkeringen toeneemt. 

De aderlating in het bedrijfsleven in 2009 komt ook scherp tot uitdrukking in het verloop 

van de arbeidsinkomensquote van de marktsector (zie figuur 3.2, rechts). In de raming ligt 

besloten dat deze quote dit en vorig jaar gecumuleerd met 6%-punt oploopt, van 78,5% in 2007 

tot 84½% in 2009. De laatste keer dat een dergelijke grote stijging van de 

arbeidsinkomensquote zich voordeed was in de periode 1974 -1975, toen deze met 6,2%-punt 

toenam tot 86,1%. De toename in 2009 is volledig toe te schrijven aan de forse daling van de 

arbeidsproductiviteit, die resulteert in een eveneens omvangrijke stijging van de arbeidskosten 

per eenheid product. Zoals gebruikelijk reageert de werkgelegenheid in de marktsector 

vertraagd op de productieontwikkeling, wat ertoe leidt dat in tijden van conjuncturele neergang 

de productiviteit daalt. Komend jaar vertoont een spiegelbeeldige ontwikkeling, waarbij de 

arbeidsproductiviteit scherp toeneemt. De resulterende daling van de arbeidsinkomensquote in 

2010 is bijna even groot als de stijging in 2009.   

Huidige crisis relatief diep qua productiegroei 

Hoewel economische crises lastig onderling te vergelijken zijn, al was het maar vanwege de 

grote verschillen in welvaartsniveau, blijft het nuttig om de huidige crisis in historisch 

perspectief te plaatsen (zie figuur 3.3). De voor dit jaar voorziene krimp van het BBP is groter 

dan bij voorgaande na-oorlogse crises. De krimp in 1931was van vergelijkbare omvang. Omdat 

vorig jaar de economische groei nog 2% bedroeg, is de huidige terugval van de groei 

ongeëvenaard. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de jaren dertig vijf jaren met 

economische krimp kenden met een gecumuleerd verlies aan BBP-volume van 10%. Ook voor 

wat de werkloosheid betreft is de huidige crisis vooralsnog minder ernstig dan in de jaren 

dertig. In de periode 1930-1932 steeg het werkloosheidspercentage met bijna 12%-punt, terwijl 

voor de vergelijkbare periode 2008-2010 een oploop met 4¾%-punt wordt verwacht. 

Bovendien liep destijds het werkloosheidspercentage in de daaropvolgende jaren verder op, tot 

maar liefst 19,4% in 1935.
23

  

In de huidige crisis zijn ook bij de productieontwikkeling in de marktsector zowel de krimp 

als de terugval in het groeitempo relatief fors. De oploop van de arbeidsinkomensquote is 

eveneens scherp vergeleken met vorige na-oorlogse baisses. Het niveau van de 

arbeidsinkomensquote en daarmee van de winstgevendheid blijft relatief gunstig en aanzienlijk 

beter dan begin jaren tachtig. Toen was aan het begin van de neergang de winstgevendheid al 

 
23 Zie G.P. den Bakker en J. de Gijt, Labour force data in a National Accounting Framework, Estimation of the Dutch 

interwar labour force, CBS, 1994. 
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veel lager dan nu. Dankzij de betere beginsituatie hoeven veel bedrijven niet direct over te gaan 

tot ontslagen. 

Figuur 3.3 Economische kerngrootheden in tijden van conjuncturele neergang, voor respectievelijk              

T = 1931, 1982, 1993, 2002 en 2009 
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3.2 De volumeconjunctuur 

3.2.1 Particuliere consumptie 

 

Consumenten houden nog dapper stand. . . 

De internationale financiële crisis, die in de zomer van 2007 uitbrak, had in eerste instantie 

voornamelijk gevolgen voor bedrijven in de financiële sector en voor overheden. Enkele 

kwartalen later werden ook gezinnen direct geraakt. Aandelenkoersen kelderden vorig jaar 

wereldwijd, de vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn in de loop van het jaar verslechterd en 

het consumentenvertrouwen bereikte in juli van vorig jaar een voorlopig dieptepunt. Deze 

ontwikkelingen hebben hun weerslag op de consumptieve bestedingen van huishoudens. 

Terwijl het consumptievolume vorig jaar nog met 1,7% groeide, wordt voor dit jaar een krimp 
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met ¼% voorzien, ondanks een gunstige ontwikkeling van de koopkracht. In 2010 daalt de 

particuliere consumptie naar verwachting nog wat harder, met ½%.  

Van twee jaar op rij met een afname van het consumptievolume was voor het laatst sprake 

in 1981 en 1982, toen de cumulatieve daling met 3,8% echter veel forser was (zie figuur 3.4, 

rechts). Een verdere vergelijking met het recente verleden laat zien dat de toename van de 

consumptie in het gehele eerste decennium van deze eeuw overeenkomt met de toename in de 

jaren tachtig. In beide periodes bedroeg de cumulatieve groei slechts zo’n 10%. Dat is 

beduidend minder dan in zowel de jaren zeventig als negentig, toen de consumptie door 

gezinnen met liefst 35% groeide. Gezien de uitermate sombere economische vooruitzichten is 

het interessant ook een parallel te trekken met de jaren dertig. Hoewel de economische krimp 

van 3½% dit jaar naar verwachting die van 1931 nagenoeg evenaart, bleven de consumptieve 

bestedingen van huishoudens in de crisisjaren van de vorige eeuw aanvankelijk meer op peil 

dan nu het geval is (zie figuur 3.4, rechts). De huidige ontwikkeling van de particuliere 

consumptie komt meer overeen met de dip aan het begin van deze eeuw. 

. . . maar zijn er niet gerust op 

Het (seizoengecorrigeerde) consumentenvertrouwen, dat al in september 2007 begon af te 

nemen, bereikte zoals gezegd in juli 2008 een voorlopig dieptepunt. Momenteel ligt de 

vertrouwensindicator nog steeds in de buurt van dat in historisch perspectief lage niveau. De 

belangrijkste oorzaak van de afname van het vertrouwen is het grotere pessimisme over de 

economische situatie in zowel de afgelopen als de komende twaalf maanden. Aanvankelijk was 

dit waarschijnlijk voornamelijk te wijten aan de oplopende inflatie als gevolg van de gestegen 

brandstofprijzen. Sinds het laatste kwartaal van 2008 drukt vooral de verwachte 

werkloosheidsontwikkeling het vertrouwen, ondanks het feit dat de werkloosheid momenteel in 

historisch opzicht nog altijd laag is. 

Figuur 3.4 Consumentenvertrouwen (links) en particuliere consumptie (rechts) 
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Figuur 3.4 (links) toont het verloop van het consumentenvertrouwen over een langere periode.
24

 

De figuur maakt duidelijk dat het vertrouwen momenteel op een laag peil ligt, maar nog niet het 

niveau van begin jaren tachtig heeft bereikt. 

Beperkte daling beschikbaar inkomen in 2009 

Het reëel beschikbaar gezinsinkomen neemt dit jaar naar verwachting af met ¼%. Aan deze 

daling liggen zeer uiteenlopende ontwikkelingen van enerzijds het beschikbaar loon- en 

uitkeringsinkomen en anderzijds het uitgekeerd winstinkomen ten grondslag. De gemiddelde 

contractloonstijging ligt dit jaar ruim boven de verwachte inflatie, doordat veel cao’s al waren 

afgesloten voordat de stijging van het algemeen prijspeil begon af te nemen. Bovendien is de 

WW-premie voor werknemers per januari 2009 vervallen. De resulterende 

koopkrachtverbetering voor werkenden weegt ruimschoots op tegen de daling van de 

werkgelegenheid. Door de oplopende werkloosheid neemt het uitkeringsinkomen toe. De 

winstgevendheid van bedrijven komt echter stevig onder druk te staan, voornamelijk als gevolg 

van een terugvallende vraag uit binnen- en buitenland. Het uitgekeerd winstinkomen halveert 

dit jaar ten opzichte van 2008. Ook het saldo van rentebetalingen en -ontvangsten door 

gezinnen valt onder dit uitgekeerd winstinkomen. Een kader gaat in op de relatie tussen de 

hypotheekrente en het rendement op staatsobligaties. Per saldo heeft het beschikbaar inkomen 

dit jaar, ondanks de daling ervan, een opwaarts effect op de particuliere consumptie van 

ongeveer ¾%-punt. De gunstige ontwikkeling van het reëel beschikbaar loon- en 

uitkeringsinkomen in 2008 werkt namelijk nog met vertraging door.  

Volgend jaar daalt het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens met ½%. Deze daling 

komt volledig voor rekening van het looninkomen, dat in 2010 naar verwachting 3¾% lager is 

dan in 2009, grotendeels het gevolg van de scherp oplopende werkloosheid. Hier staat 

tegenover dat het uitgekeerd winstinkomen zich volgend jaar enigszins herstelt, maar dit biedt 

onvoldoende tegenwicht vanwege een relatief lage marginale consumptiequote. 

Gezinnen zien helft aandelenvermogen verdampen 

De AEX-index is tussen ultimo 2007 (515 punten) en ultimo 2008 (246 punten) met meer dan 

50% gedaald. Met name in het laatste kwartaal was de malaise op de beurs groot, met een 

gemiddelde aandelenkoersdaling van zo’n 30%. Het totale aandelenvermogen van gezinnen is 

in de loop van vorig jaar dan ook fors afgenomen. In totaal ging van dit vermogen liefst 

ongeveer 60 mld euro in rook op, waardoor het aandelenbezit in nominale termen nog maar net 

boven het niveau van 1995 ligt. Als percentage van het beschikbaar inkomen is het 

aandelenvermogen van gezinnen zelfs gedaald tot het niveau van de tweede helft van de jaren 

 
24 Vanwege het ontbreken van seizoengecorrigeerde cijfers voor begin jaren tachtig betreft het hier de niet voor seizoen 

gecorrigeerde reeks. 
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tachtig.
25

 Omdat huishoudens doorgaans sneller en sterker reageren op een daling van de 

aandelenkoersen dan op een stijging ervan, is het drukkende effect op de consumptie met name 

in de eerste kwartalen van 2009 naar verwachting aanzienlijk. Per saldo bedraagt het 

neerwaartse effect op de consumptie dit jaar 1 à 1½%-punt.  

Naast het aandelenvermogen heeft ook het huizenvermogen een drukkend effect op de 

consumptie. De huizenmarkt koelde het afgelopen jaar af, wat zich vooralsnog niet zozeer uitte 

in een lagere huizenprijs, maar wel in een scherp teruglopend aantal transacties. In de raming 

ligt voor dit jaar een nominale daling van de gemiddelde huizenprijs besloten. Vanwege 

vertraagde doorwerking heeft de daling van het huizenvermogen zowel dit als volgend jaar een 

drukkend effect op de consumptie. 

Tabel 3.2 Consumptie, inkomen en vermogen van huishoudens, 2006-2010 

 2007 2006 2007 2008 2009 2010 

       

 

waarde 

mld euro 

      volumemutaties per jaar in %          

  

Consumptie        

Vaste lasten
a
 58 – 10,4 − 0,6 4,3 1½ 1½ 

Overige consumptie 206 3,4 3,0 1,0 − ¾ − 1    

Totale consumptie 264 0,0 2,1 1,7 − ¼ − ½ 

       
Reëel beschikbaar gezinsinkomen       

Looninkomen 184 0,0 5,0 2,2 2¾ − 3¾ 

Uitkeringsinkomen 63 6,3 − 0,1 4,5 3¾ 4¾ 

Winstinkomen 17 – 1,3 4,4 − 9,0 − 54¼ 36½ 

       
    % beschikbaar gezinsinkomen

b
  

Besparingen       

Individueel 0 – 1,5 0,0 0,3 ½ ¼ 

Collectief
c
 20 6,9 7,1 6,8 7½ 7½ 

       
Vermogens en schulden

d
       

Aandelenbezit 156 58 55 32   

Eigen woningbezit 1239 431 436 439   

Overige bezittingen
e
 600 212 211 205   

       
Hypotheekschulden 569 195 200 203   

Overige schulden 111 42 39 37   

       
Totaal bezittingen minus schulden 1314 465 462 436   

       a
 Aardgas, woningdiensten en niet-verzekerde zorg. 

b
 Inclusief collectieve besparingen. 

c
 Saldo pensioenpremies en pensioenuitkeringen. 

d
 Ultimo jaar. De standen in 2008 zijn een proxy op basis van korte-termijnontwikkelingen. 

e
 Spaargelden, chartaal geld, girale deposito's, obligaties, aandelen aanmerkelijk belang, ondernemingsvermogen zelfstandigen, grond 

en ander onroerend goed. 

  

 
25 Daarnaast zijn gezinnen indirect geraakt doordat de vermogens van pensioenfondsen zijn teruggelopen (zie kader op blz. 

102). Indien de korting op de indexatie, die daar het gevolg van is, later niet wordt ingehaald, zal dit de particuliere 

consumptie in de toekomst drukken. 
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Waarom is de hypotheekrente hoger dan het rendement op staatsobligaties? 

De ontwikkelingen van de rente op nieuw afgesloten hypotheken en het rendement op staatsobligaties lopen in het 

algemeen redelijk parallel (zie figuur links). Dit komt mede doordat zowel hypotheken als staatsobligaties een lange 

looptijd hebben, waarin de inflatieverwachting is verdisconteerd. In de tweede helft van 2008 daalde het rendement op 

staatsobligaties van 4,7% in juni tot 3,7% in december, terwijl de hypotheekrente in dezelfde periode steeg van 5,3% 

naar 5,5%. Gemiddeld was het verschil in het laatste kwartaal 1,5%-punt. Wat zit hier achter? 

De hypotheekrente hangt af van zowel de vorm van de gekozen hypotheek als de looptijd. Het rentepercentage kan 

gemakkelijk drie procentpunten variëren tussen de verschillende hypotheeksoorten. Niet alle hypotheekrentes volgen de 

lange rente. De gemiddelde rente op hypotheken met een variabele rente, waarbij de rente jaarlijks wordt bepaald, 

hangt samen met de korte rente (3-maandelijkse Euribor). Doordat de korte rente in de periode 2006-2008 sneller is 

opgelopen dan de lange rente zijn de rentes van de hypotheken met verschillende looptijden in die periode elkaar 

genaderd (zie figuur rechts). Hypotheken met een variabele rente waren in 2007 en 2008 ook beduidend minder 

populair dan in de jaren ervoor.   

Rente nieuw afgesloten hypotheken en rendement op staatsobligaties 
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Bij een analyse van de hypotheekrente wordt gewoonlijk gekeken naar de gemiddelde hypotheekrente over alle nieuw 

afgesloten hypotheken. Deze ligt over de periode 1994-2008 gemiddeld 0,5%-punt hoger dan het rendement op 

staatsobligaties. Een hypotheeklening verstrekken aan particulieren is riskanter dan lenen aan de Nederlandse 

overheid. Dit verklaart echter nog niet de toename van het verschil in de tweede helft van 2008. Uit de figuur blijkt dat 

de verschillen in bepaalde perioden groter zijn. In onzekere tijden zullen de risicopremies die banken moeten betalen 

om geld aan te trekken hoger liggen. Een rol speelt verder dat de hypotheekrente vertraagd reageert op de ontwikkeling 

van het rendement op staatsobligaties. Deze vertraging is niet rechtstreeks af te lezen uit de figuur, maar volgt uit 

econometrische analyse. Naar schatting duurt het ruim een half jaar voordat een fluctuatie van de lange rente volledig in 

de hypotheekrente is verdisconteerd. Bij een daling van de lange rente leidt deze vertraagde doorwerking tot een 

hogere winstmarge voor banken op hypotheken. Bij een stijging van de lange rente werkt de vertraging in het nadeel 

van de banken. 

In het laatste kwartaal van 2008 is het verschil tussen de hypotheekrente en het rendement op staatsobligaties met 

1,5%-punt veel groter dan de gemiddelde 0,5%-punt. Als rekening wordt gehouden met de vertraagde doorwerking is 

echter nog maar 0,4%-punt van het verschil in het laatste kwartaal onverklaard. Dit residu kan deels worden 

toegeschreven aan de hogere kosten van banken om geld aan te trekken en de toegenomen risico’s bij 

hypotheekverlening. In dat geval is de hypotheekrente niet hoger omdat de banken een hogere winstmarge maken, 

maar omdat kapitaalverstrekkers gecompenseerd wilden worden voor het hogere risico voor het uitlenen van geld. Een 

andere mogelijkheid is dat banken de winstmarge op hypotheken hebben vergroot of een hogere vergoeding in 

rekening brengen. Van het verschil valt ten hoogste de eerdergenoemde 0,4%-punt hieraan toe te schrijven.  
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Bestedingen aan duurzame goederen vallen sterk terug 

De meeste consumptiecategorieën ontwikkelen zich dit en volgend jaar gematigd. De uitgaven 

aan vaste lasten, bestaande uit uitgaven aan niet-verzekerde zorg, aardgas en woningdiensten, 

nemen naar verwachting in beide ramingsjaren toe met 1½%. Ook de consumptie van voedings- 

en genotmiddelen vertoont een bescheiden toename, van ongeveer ¼% dit jaar en 1% komend 

jaar. Deze ontwikkeling is niet vreemd: voor beide bestedingscategorieën geldt dat de 

mogelijkheden voor huishoudens om van consumptie af te zien beperkt is. Uitgaven aan 

duurzame consumptiegoederen zoals auto’s of meubilair kunnen vaak wel een tijdje worden 

uitgesteld als de situatie daar om vraagt. In tijden van een tegenzittende conjunctuur bezuinigen 

consumenten doorgaans dan ook vooral hierop. De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen 

dalen dit jaar naar verwachting met ruim 5%. Voor volgend jaar ligt een afname van 6½% in 

het verschiet. 

Individuele spaarquote schommelt rond de nul 

Van 2003 tot 2006 was de individuele spaarquote negatief. Huishoudens consumeerden meer 

dan ze aan beschikbaar inkomen ontvingen en financierden derhalve een deel van hun 

consumptieve uitgaven door in te teren op hun aanwassende vermogens. In 2007 kwam er een 

voorlopig einde aan deze situatie, met een individuele spaarquote die uitkwam op 0%. In 2008 

liep de quote licht op tot ¼%. Volgens de prognose zal de individuele spaarquote dit jaar ½% 

zijn. Na de aanzienlijke vermogensverliezen van afgelopen jaar kiezen gezinnen ervoor hun 

vermogenspositie niet nog verder onder druk te zetten. Naar verwachting zullen de 

consumptieve uitgaven ook volgend jaar het beschikbaar inkomen niet overtreffen. Met een jaar 

van stevige economische krimp achter de rug en een hoge en snel oplopende werkloosheid 

houden huishoudens ook dan de hand enigszins op de knip. 

Figuur 3.5 Historische vergelijking investeringsverloop
a
 (links), bezettingsgraad en producentenvertrouwen 

(rechts) 
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 Investeringen inclusief woningen. 
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3.2.2 Investeringen en winstgevendheid 

 

Bedrijfsinvesteringen vallen van hoogtepunt in diep dal 

Na vier achtereenvolgende jaren waarin de bedrijfsinvesteringen met gemiddeld 6,7% per jaar 

toenamen, volgt dit jaar naar verwachting een krimp van 10¾%, die zich volgend jaar 

waarschijnlijk nog iets sterker (−12%) doorzet. In 2008 stegen de investeringen nog met 9,8%, 

vooral doordat de zogenoemde niet-conjunctuurgevoelige investeringen (in vliegtuigen, 

schepen, treinen en immateriële activa) met bijna 25% groeiden.
26

 De zogenoemde 

conjunctuurgevoelige investeringen bleven daar vorig jaar met een groei van 5,2% aanzienlijk 

bij achter als gevolg van de substantiële groeivertraging van de productie in de marktsector. 

Dit jaar slaat die groei om in een forse productiedaling, waardoor de bezettingsgraad een 

historisch laag niveau bereikt. In zo’n situatie is er weinig behoefte aan 

uitbreidingsinvesteringen en worden vervangingsinvesteringen uitgesteld of door 

faillissementen volledig afgesteld. 

 

De winstgevendheid neemt dit jaar sterk af en ondanks een beperkt herstel ligt deze ook 

volgend jaar naar verwachting lager dan in 2008. De lagere winsten verminderen de prikkels 

voor bedrijven om te investeren. Bovendien hebben banken de acceptatiecriteria voor 

kredietverlening vorig jaar aangescherpt. Een kader gaat dieper in op de ontwikkeling van 

aanbod- en vraagfactoren van kredietverlening. In de projectie wordt ervan uitgegaan dat 

bedrijven zowel minder behoefte hebben aan investeringen en moeilijker krediet krijgen.  

De investeringsquote van de marktsector loopt naar verwachting scherp terug, van 15,3% 

vorig jaar naar 12¾% komend jaar. Een dergelijk lage investeringsquote is niet eerder 

voorgekomen, afgaande op de beschikbare tijdreeks vanaf 1970. De huidige voorziene 

investeringsontwikkeling is heftiger dan gedurende eerdere na-oorlogse recessies (zie figuur 

3.5, links) en lijkt zo beschouwd wat meer op die uit de jaren dertig. Ook toen vielen de 

investeringen na een periode van tamelijk hoge groei gedurende twee jaar zeer snel terug, zij het 

destijds in nog heviger mate.  

Winsten fluctueren sterk 

De winsten van niet-financiële bedrijven vallen dit jaar naar verwachting flink terug, om 

volgend jaar weer op te veren. Voor een groot gedeelte hangen deze fluctuaties samen met de 

ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de marktsector. Door een krimp van de productie 

en een vertraagde aanpassing van de werkgelegenheid, daalt de arbeidsproductiviteit naar 

verwachting dit jaar met 3¼% om volgend jaar met 5½% toe te nemen. 

 
26 De investeringen in treinen, schepen en vliegtuigen zijn minder conjunctuurgevoelig, doordat deze vervoermiddelen vaak 

al een paar jaar eerder zijn besteld en vrij lange bouwtijden kennen. Dat neemt echter niet weg dat deze investeringen wel 

zeer volatiel kunnen zijn.   
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Hoe staat het met de kredietverlening? 

Door de huidige kredietcrisis en economische neergang staat de kredietverlening van banken aan bedrijven in het 

middelpunt van de belangstelling. Hoe staat het met de kredietverlening? Er zijn verschillende manieren om inzicht te 

krijgen in de kredietverlening van banken aan bedrijven. Het meest eenvoudige is te kijken naar de ontwikkeling van de 

omvang van de bij banken uitstaande leningen van publieke en private vennootschappen (figuur links). In het laatste 

kwartaal van 2008 is de groei van de leningen sterk verminderd.  

Uit de terugval van de groei kan niet direct worden afgeleid dat banken strikter zijn geworden met het verstrekken van 

kredieten. De ontwikkeling van de uitstaande leningen is een resultante van de vraag naar kredieten door bedrijven en 

het verstrekken daarvan door banken. Een lagere groei kan zowel wijzen op een terugval van de vraag als van het 

aanbod. Ook kunnen de uitstaande leningen nog toenemen terwijl de acceptatiecriteria van banken zijn aangescherpt. 

Bedrijven hebben namelijk extra kredietfaciliteiten die ze kunnen aanspreken zonder opnieuw overleg te voeren met de 

banken. Statistische factoren en securitisaties kunnen deze cijfers eveneens beïnvloeden. 

In de kwartaalenquête kredietverlening van De Nederlandsche Bank (Bank Lending Survey) wordt expliciet gevraagd 

aan banken of zij de acceptatiecriteria voor kredieten hebben verruimd of aangescherpt (figuur rechts). Hieruit blijkt dat 

sinds de aanvang van de kredietcrisis eind 2007 banken steeds meer de acceptatiecriteria hebben aangescherpt. In 

dezelfde enquête wordt ook aan banken gevraagd hoe de vraag van bedrijven naar kredieten zich ontwikkelt. Volgens 

de banken is er sinds het laatste kwartaal van 2008 sprake van een forse terugval van de vraag naar kredieten. 

De enquête probeert expliciet de aanbod- en vraagfactoren van de kredietverlening te scheiden. Nadeel is wel dat het 

kwalitatieve vragen zijn. Kwantitatieve uitspraken op basis hiervan hebben een grote onzekerheidsmarge. 

Leningen niet-financiële vennootschappen bij monetaire financiële instellingen
a
 en acceptatiecriteria 
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a
 Voor 2009 is alleen het januaricijfer beschikbaar. Voor eerdere jaren zijn de (seizoengecorrigeerde) ultimostanden per kwartaal 

weergegeven. 

Een ander punt is dat de enquête de kredietverlening belicht vanuit het perspectief van de banken. Dit nadeel kan 

worden ondervangen door niet-financiële bedrijven te vragen naar de invloed van de kredietcrisis op het verkrijgen van 

krediet voor investeringen. In een enquête van het FME-CWM geeft 35% van de respondenten aan dat dit moeilijker is 

geworden. Ruim 50% vindt dat de voorwaarden voor kredietverlening zijn aangescherpt.  

Verder kan gekeken worden naar de rente die bedrijven moeten betalen op uitstaande leningen. Dit geeft immers een 

indicatie van de kosten om kapitaal aan te trekken. In navolging van de korte rente lopen de rentes op rekening courant 

kredieten en voor leningen van meer dan 1 mln euro met een looptijd korter dan een jaar vanaf het laatste kwartaal van 

2005 sterk op om pas in het laatste kwartaal van 2008 weer te dalen. Daarmee volgen deze rentes ongeveer dezelfde 

beweging als de andere marktrentes.  

Door de kredietcrisis nemen de leningen van bedrijven bij banken minder snel toe. Zowel vraag- als aanbodfactoren 

spelen hier een rol. Bedrijven zijn op dit moment minder geneigd te investeren met vreemd vermogen, gezien de 

geringe winstverwachtingen en de lage bezettingsgraad. Nederlandse banken zijn nu strikter bij het verlenen van 

krediet. Hoe groot de invloed van deze twee factoren in de Nederlandse markt precies is, is aan de hand van het 

beschikbare datamateriaal niet aan te geven. 
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Hierdoor neemt de arbeidsinkomensquote van de marktsector dit jaar sterk toe, tot 84½%, en 

volgend jaar weer af, tot 81¼% (zie paragraaf 3.1). Het spiegelbeeld hiervan is dat de 

kapitaalinkomensquote van de marktsector dit jaar daalt en volgend jaar toeneemt.  

De winstquote van de productie in Nederland, die alleen betrekking heeft op niet-financiële 

bedrijven, ontwikkelt zich nog ongunstiger dan de kapitaalinkomensquote van de marktsector.  

De winstontwikkeling van de banken en het verzekeringswezen wijkt de laatste jaren sterk af 

van die van de overige bedrijven in de marktsector. Het is van belang op te merken dat in deze 

berekeningen uitgegaan wordt van een operationeel winstbegrip, waarbij geen rekening wordt 

gehouden met incidentele lasten als gevolg van de afboeking op betaalde goodwill of slechte 

leningen. In de jaren 2006 en 2007 daalden deze operationele winsten van banken sterk. Deels 

kwam dit doordat de korte en lange rente in die jaren opliepen, waardoor het voor banken 

duurder werd kapitaal aan te trekken. Door de onrust op de financiële markten werd het voor 

banken nog duurder om geld te lenen. Deze kosten konden niet onmiddellijk worden 

doorberekend aan de klanten. Het gevolg is dat winstquote zich in die jaren gunstiger 

ontwikkelde dan de kapitaalinkomensquote. Naar verwachting zullen de operationele winsten 

van banken en het verzekeringswezen zich dit jaar en volgend jaar gunstiger ontwikkelen dan 

die van niet-financiële bedrijven. Centrale banken hebben de rente flink laten dalen om de 

economie te stimuleren. Bovendien hebben banken flink moeten afboeken op hun bezittingen, 

waardoor hun vermogenspositie is aangetast. Zij zullen dit jaar en volgend jaar proberen hun 

winstmarge op operationele activiteiten te vergroten om middels ingehouden winsten de 

solvabiliteit te verhogen. 

Figuur 3.6 Winstquote en investeringsquote (links), solvabiliteit en rentabiliteit niet-financiële marktsector 

(rechts)   
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De winsten van niet-financiële bedrijven worden verder gedrukt door een oplopende 

rentelastenquote. Door de kredietcrisis is de risico-opslag voor bedrijven om geld te lenen flink 

verhoogd. Daarentegen daalt de belastingquote, wat mede een gevolg is van de terugvallende 

winsten en de vervroegde afschrijvingen. Per saldo houden de effecten van de rentelasten- en de 

belastingquote elkaar ongeveer in evenwicht. 

Naar verwachting zal de winstquote dit jaar afnemen tot 9½%, om volgend jaar toe te nemen 

tot 12¼%. De winsten liggen duidelijk lager dan in de periode 2006-2008, maar zijn historisch 
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gezien niet extreem laag. Vanaf 1980 tot aan het einde van de jaren negentig lagen de 

winstquotes maar zelden boven de 10%. De winstgevendheid is nog rooskleuriger als 

vergeleken wordt met de jaren tachtig. Dit komt in de eerste plaats doordat de 

arbeidsinkomensquote, door de gematigde loonontwikkeling, structureel lager ligt dan in de 

jaren zeventig en tachtig. Verder is de rentelastenquote ondanks de kredietcrisis nog altijd 

relatief laag. Ook de belastingquote is afgenomen, mede omdat de tarieven van de 

vennootschapsbelasting neerwaarts zijn aangepast. 

Tabel 3.3 Investeringen en rendement marktsector, 2006-2010 

 2007  2006 2007 2008 2009 2010 

        

 

waarde 

mld euro 

             volumemutaties per jaar in %                 

 

Bedrijfsinvesteringen         

w.v. machines en computers 24,0           12,0 12,4 3,4     – 14    – 16½ 

       bedrijfsgebouwen 10,9  2,9 16,6         20,9                             − 17¾                – 15¼ 

       vervoermiddelen 9,4  19,2  0,1 3,3 – 9½    – 20½ 

       overige materiële en immateriële activa 13,7  9,6 – 9,5         14,1 – 1¼ ¾             

Totaal 58,0  10,4 4,8 9,8  – 10¾        – 12    

w.v. conjunctuurgevoelig
a 

47,2  5,7  11,6 5,2 – 16           – 14    

        
Investeringen in woningen 36,3  5,0 5,0 1,6         – 7               – 4½ 

        
               niveau in %       

        
Investeringsquote overige vaste activa

b 
  14,5 14,7 15,6 14½           12¾ 

        
Rendement marktsector

 
       

Kapitaalinkomensquote   22,2 21,5 19,9 15½ 18¾ 

Winstquote (van de productie in Nederland)
c
   13,8 15,2 14,5 9½ 12¼ 

        a
 Exclusief overige vervoermiddelen, energie en immateriële activa. 

b
 Investeringen exclusief woningen in procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (exclusief onroerend goed sector). 

c 
Marktsector exclusief banken en verzekeringswezen.

 

 

Negatieve herwaarderingen drukken solvabiliteit 

De winsten uit het buitenland liggen door de internationale economische malaise dit en volgend 

jaar fors lager dan in de voorafgaande jaren. Dit drukt de rentabiliteit op het eigen vermogen. In 

de projectie ligt besloten dat de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven dit en volgend jaar 

blijft afnemen, nadat deze vorig jaar al met 2,7%-punt was gedaald. Forse negatieve 

herwaarderingen als gevolg van dalende beurskoersen en voor Nederland ongunstige 

wisselkoersfluctuaties drukken de waarde van de activa. Door de terugval van de winsten is er 

ook nauwelijks ruimte om door ingehouden winsten het eigen vermogen te vergroten.  

De solvabiliteit van de niet-financiële marktsector bedraagt volgend jaar naar verwachting 

44¼%. Dit is vergelijkbaar met het niveau in de twee vorige periodes van neergaande 

conjunctuur (respectievelijk 1992-1993 en 2002-2003), maar iets hoger dan in de jaren tachtig. 

Hierbij moet bedacht worden dat de solvabiliteit gemakkelijk lager kan uitvallen als de 

herwaarderingen sterker zijn dan waarvan nu is uitgegaan. In de financiële sector is de 
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solvabiliteit sterk afgenomen. Door de lage winstgevendheid en solvabiliteit en de strengere 

acceptatiecriteria van banken is de financiering van investeringen van bedrijven aanmerkelijk 

moeilijker dan in de afgelopen drie jaar.  

Investeringen vallen sterk terug in alle categorieën 

Vanwege de conjuncturele terugval is er weinig vraag naar uitbreidingsinvesteringen, hetgeen 

bij de industrie vooral neerslaat in forse dalingen bij de vraag naar machines. Bij de zakelijke 

dienstverlening komt dit tot uitdrukking in een dalende vraag naar leaseauto’s, sterk dalende 

groei van investeringen in computers en afnemende vraag naar kantoor- en winkelinventaris.  

Mede door de gunstige weersomstandigheden is het afgelopen jaar flink doorgewerkt aan de 

totstandkoming van nieuwe bedrijfsgebouwen, waardoor deze investeringen met bijna 21% 

toenamen. Als gevolg van de sterk verminderde groeiverwachtingen bij de zakelijke 

dienstverlening en de industrie nemen de investeringen in bedrijfsgebouwen naar verwachting 

fors af, met 17¾% dit jaar en 15¼% volgend jaar.  

Naar verwachting zullen dit jaar ook de investeringen in personenauto’s, vooral door een 

daling in aantallen met 18%, scherp dalen en volgend jaar met 8% nog verder inzakken. De 

belangrijkste reden daarvoor is dat door de economische malaise aanzienlijk meer lease-

contracten beëindigd worden dan er nieuwe worden afgesloten. De omzet van de autoverkoop 

aan bedrijven zal daarbij waarschijnlijk nog sterker onder druk komen te staan, doordat de 

verschuiving naar goedkopere segmenten zich naar verwachting zal voortzetten. Als gevolg van 

de dalende buitenlandse en stagnerende binnenlandse vraag naar vervoerscapaciteit zullen de 

investeringen in overige bedrijfsauto’s, zoals vrachtwagens, dit en volgend jaar waarschijnlijk 

eveneens fors dalen. Al met al nemen de investeringen in vervoermiddelen dit jaar naar 

verwachting met 9½% en volgend jaar met 20½% af.   

Investeringen in woningen fors omlaag 

In de loop van 2008 was er een verslechtering zichtbaar in de ontwikkeling van de 

investeringen in woningen.
27

 In het vierde kwartaal trad een daling op van 2% in vergelijking 

met de overeenkomstige periode van 2007. Waren het in 2008 vooral de overdrachtskosten die 

terugvielen door het verminderde aantal woningtransacties, vanaf 2009 wordt de malaise ook op 

de markt van nieuwbouwwoningen zichtbaar. De onzekerheid bij huizenbezitters over de 

verkoop van hun huidige woning resulteert in een afnemende vraag naar (nieuwe) woningen.  

Het aantal bouwvergunningen daalde in 2008 met 2 000 en zal in 2009 en 2010 verder 

teruglopen. Woningen worden nog wel afgebouwd, maar door de ongunstige economische 

omstandigheden worden veel bouwprojecten vertraagd of afgeblazen. Het aantal op te leveren 

woningen zal naar verwachting afnemen tot 78 000 in 2009 en 69 000 in 2010, het laagste 

aantal sinds 2005. Dit leidt ertoe dat de investeringen in nieuwbouwwoningen in 2009 met 7% 

 
27 Investeringen in woningen bestaan uit nieuwbouw, uit herstel- en verbouw en uit overdrachtskosten bij de koop/verkoop 

van bestaande woningen.  
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dalen en in 2010 met nog eens 8¾%. De investeringen in herstel- en verbouw zullen naar 

verwachting in lichtere mate afnemen (−4¾% en −1½% in respectievelijk 2009 en 2010), omdat 

de financiering hiervan deels via corporaties loopt. Daarnaast treedt een substitutie-effect op: de 

aanschaf van een nieuwe woning wordt uitgeruild tegen het (beperkt) opknappen van de 

bestaande woning. 

In de projectie laten de huizenprijzen in 2009 een nominale daling zien van enkele 

procenten, die overigens niet gebaseerd is op achterliggende fundamenteel economische 

factoren.
28

 De woningmarkt in Nederland blijft in essentie krap.
29

 Er blijft een grote latente 

vraag die weer snel manifest kan worden bij het verbeteren van de vooruitzichten.  

3.3 Prijzen en lonen 

Inflatie neemt af door lage olieprijs en recessie 

De inflatie, afgemeten aan de consumentenprijsindex (CPI), neemt naar verwachting af van 

2,5% in 2008 naar 1% in 2009 en 2010. In het derde kwartaal van dit jaar zou de inflatie 

tijdelijk nul of licht negatief kunnen zijn. Een deflatoire spiraal is, uitgaande van een ruim 

monetair beleid en enige loonstijging, minder waarschijnlijk. De inflatie wordt in de eerste drie 

kwartalen van dit jaar gedrukt door de sterke daling van de brandstofprijzen. In de tweede helft 

van dit jaar en de eerste helft van volgend jaar draagt de forse daling van de gas- en 

elektriciteitsprijzen bij aan een lage inflatie. De invoering van de vliegbelasting en de verhoging 

van de accijns op tabak, diesel en LPG per medio 2008 alsmede de verhoging van accijns op 

alcohol per januari jl. heeft vooral in de eerste helft van dit jaar nog een opwaarts effect op de 

inflatie. De arbeidskosten per eenheid product zullen dit jaar oplopen, doordat de daling van de 

werkgelegenheid achterloopt bij die van de afzet. Verdere reductie van de werkgelegenheid 

leidt volgend jaar naar verwachting tot lagere arbeidskosten per eenheid product en een herstel 

van de brutomarge. 

 

De onderliggende inflatie, die onder meer geschoond is voor veranderingen in energieprijzen en 

belastingen, blijft naar verwachting vrij stabiel rond 2%. De sterke conjuncturele terugval leidt 

op termijn tot een daling van de onderliggende inflatie. Door de sterke stijging van de 

arbeidskosten per eenheid product en van de betaalde rente over vreemd vermogen staan de 

marges dit jaar onder druk. Een snelle daling van de onderliggende inflatie is hierdoor minder 

waarschijnlijk. 

 

 
28 Zie Henk Kranendonk en Johan Verbruggen, Is de huizenprijs in Nederland overgewaardeerd?, CPB Memorandum 199, 

18 april 2008. 
29 Zie onder meer Kwartaalbericht Woningmarkt, Rabobank, Kennis en Economisch Onderzoek, februari 2009.  
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Figuur 3.7 Inflatie en contractloonstijging, 2001-2009 
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De geharmoniseerde inflatie ligt in de eerste helft van 2009 naar verwachting nog boven het 

gemiddelde van de EMU-landen, maar in de tweede helft eronder. Dit inflatieverschil komt 

vooral doordat de daling van de olieprijs in Nederland pas vanaf medio dit jaar doorwerkt in de 

gasprijzen, die slechts tweemaal per jaar worden aangepast.
30

 

Loonstijging vlakt af wegens daling inflatie en oploop werkloosheid 

De contractloonstijging in de marktsector vlakt naar verwachting af van 3,5% in 2008 naar 3% 

in 2009 en 1½% in 2010. De contractloonstijging neemt af door de sterke daling van de inflatie 

en de scherpe oploop van de werkloosheid.  

Tabel 3.4   Prijzen en lonen, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

      
 bijdragen in %-punten           

Opbouw consumptieprijs      

Invoer 1,3 0,7 2,0 − 1½ 0    

Indirecte belastingen en niet-marktsector 0,9 0,7 1,4 ¼ − ¼ 

Arbeidskosten 0,4 1,3 1,3 2¾ − ½ 

Bruto margeverbetering
a
 − 0,7 − 1,1 − 2,4 − ¼ 2    

      
Consumptieprijs (mutaties per jaar in %)

b 
1,9 1,6 2,3 1¼ 1    

Consumentenprijsindex (mutaties per jaar in %) 1,1 1,6 2,5 1    1    

      
Opbouw loonvoet marktsector      

Contractloon (incl. overloop) 2,0 1,8 3,5 3    1½ 

Incidenteel 0,5 1,9 0,4 1    1½ 

      
Brutoloon 2,5 3,7 3,9 4    3    

Sociale lasten werkgevers 0,0 − 0,3 0,4 0    0    

      
Loonvoet marktsector (mutaties per jaar in %) 2,5 3,4 4,3 4    3    

      a
 Inclusief afschrijvingen en rente. 

b De consumptieprijs (Nationale rekeningen) en de consumentenprijsindex (maatstaf voor maandelijkse inflatiecijfers) hebben niet 

precies dezelfde dekking en weging. De consumentenprijsindex omvat niet de rentemarge van banken, maar wel consumptiegebonden 

belastingen; bij de consumptieprijs is het andersom.
 

 
30 In andere landen van het eurogebied, waar meer huisbrandolie wordt gebruikt, werkt de olieprijs sneller door in de 

stookkosten. 



  ARBEIDSMARKT 

 

  77 

De voorziene afvlakking van de contractloonmutatie is nog niet zichtbaar in de reeds afgesloten 

cao’s voor de marktsector. Voor bijna de helft van de werknemers is een cao voor geheel 2009 

en dikwijls ook voor de eerste maanden van 2010 afgesloten. De mutatie van de contractlonen 

(inclusief bijzondere beloningen) voor die werknemers bedraagt op jaarbasis gemiddeld 3,5%. 

De raming impliceert een contractloonstijging in de nog af te sluiten cao’s van ongeveer 1%, 

rond het niveau van de inflatie. 

 

De incidentele loonontwikkeling in de marktsector bedraagt in de raming dit jaar 1% en 

volgend jaar 1½%. De incidentele loonontwikkeling valt relatief hoog uit door de sterke 

conjuncturele daling van het ziekteverzuim. De bijdrage hiervan is dit jaar ½% en volgend jaar 

¾%. Het effect van het ziekteverzuim is statistisch van aard: bij de bepaling van het brutoloon 

per arbeidsjaar tellen de zieke werknemers wel mee in het arbeidsvolume, maar de 

loondoorbetaling bij ziekte wordt geboekt onder de sociale lasten voor werkgevers. 

Veranderingen in de samenstelling van het bestand van werknemers, zoals een verdere stijging 

van het opleidingsniveau, hebben in beide jaren een opwaarts effect op het gemiddelde loon van 

¾% (structuureffect). De sterke economische krimp heeft dit jaar een drukkend effect op 

winstdelingen en bonussen, waardoor de loondrift naar verwachting licht negatief wordt (−¼%).  

De sociale lasten voor werkgevers blijven zowel dit jaar als volgend jaar gemiddeld gelijk. 

Het voordeel van de verlaging van de AWF-premie voor werkgevers en de 

inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering valt dit jaar weg tegen het nadeel van 

hogere pensioenpremies. Komend jaar valt de stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage 

ZVW en van de pensioenpremie voor werkgevers weg tegen lagere kosten van loondoorbetaling 

bij ziekte. De mutatie van de loonvoet in de marktsector vlakt naar verwachting af van 4,3% in 

2008 naar 4% in 2009 en 3% in 2010. 

3.4 Arbeidsmarkt 

Arbeidsmarkt op een keerpunt 

Na jaren van sterke werkgelegenheidsgroei en krapte staat de arbeidsmarkt op een keerpunt. 

Door de ongunstige economische ontwikkeling zal dit en komend jaar de werkgelegenheid 

stevig dalen en de werkloosheid in snel tempo oplopen. De voorboden hiervan zijn duidelijk 

zichtbaar. Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures en uitzenduren, en neemt het aantal 

ontslagaanvragen en faillissementen toe. De krimp zal geheel plaatsvinden in de marktsector. 

De werkgelegenheid bij de overheid en met name in de zorg blijft naar verwachting groeien.  

Toename arbeidsaanbod slaat om in daling 

De slechte economische vooruitzichten hebben een drukkend effect op het arbeidsaanbod. Naar 

verwachting stijgt het arbeidsaanbod in 2009 slechts in geringe mate en voor 2010 wordt zelfs 

een daling voorzien. Dit is een compleet andere situatie dan de laatste jaren, toen het 
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arbeidsaanbod sterk toenam. Een belangrijk deel van deze toename kwam voor rekening van de 

toenemende participatie van vrouwen en ouderen. Deze ontwikkeling houdt naar verwachting 

de komende jaren aan. Daarnaast moedigde de hoge economische groei van de afgelopen jaren 

niet-actieven aan om te participeren op de arbeidsmarkt. Dit kwam tot uiting in het zogeheten 

conjuncturele deel van het arbeidsaanbod, dat in 2007 en 2008 een forse toename liet zien. De 

huidige economische omstandigheden zullen participatie echter ontmoedigen. In 2009 is dit 

effect waarschijnlijk nog beperkt, maar in 2010 zullen nieuwkomers op de arbeidsmarkt, 

vanwege de oplopende werkloosheid, in grotere mate hun toetreding uitstellen. Ook zullen 

enige deelnemers zich terugtrekken van de arbeidsmarkt.  

Een deel van de krimp van het arbeidsaanbod is het gevolg van een daling van het aantal 

tijdelijke arbeidsmigranten. Zij tellen niet mee bij de Nederlandse bevolking, maar ze hebben 

een baan in Nederland en tellen dus wel mee bij het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid. 

Door het vrije verkeer van werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen in combinatie met 

de hoge economische groei is hun aantal in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen. Naar 

verwachting neemt hun aantal in 2009 en 2010 af. 

Forse krimp werkgelegenheid 

Nooit eerder was de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren en in personen zo hoog als eind 

2008. Naar verwachting slaat de groei echter om in een daling van de werkgelegenheid in 

arbeidsjaren van 1½% in 2009 en 4% in 2010. 

De terugval van de productie heeft aanzienlijke gevolgen voor de marktsector, waar de 

werkgelegenheid naar verwachting sterk daalt. Een dermate scherpe daling is zelfs in de jaren 

tachtig niet voorgekomen, toen de krimp in het slechtste jaar (1982) 3,5% bedroeg. Binnen de 

marktsector zal de werkgelegenheid dit jaar in de industrie relatief sterk afnemen. De 

werkgelegenheid in de zorg bloeit gestaag verder. Deze groei is het gevolg van de vergrijzing 

van de Nederlandse bevolking, die onverminderd verder gaat. Daarnaast neemt ook de omvang 

van de werkgelegenheid bij de overheid nog licht toe. 

 

Naar verwachting loopt het aantal zelfstandigen langzaam maar zeker terug. Zelfstandigen 

zullen het aantal opdrachten flink zien teruglopen, wat in eerste instantie vooral de 

arbeidsmarktsituatie van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) treft. Een aantal van de 

ZZP’ers die meer dan 12 uur per week willen werken zal hierdoor voor minder dan 12 uur per 

week werk hebben. Daarmee gaan ze volgens de huidige definities tot de werkloze 

beroepsbevolking behoren. 
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Tabel 3.5 Kerngegevens arbeidsmarkt 2006-2010
 

  2007 2006 2007 2008 2009 2010 

        

  

niveau           

in dzd                

mutaties per jaar in dzd personen               

              

        
Arbeidsaanbod

a 
 7834 103 144 117 35 − 30 

w.v. demografie   − 31 − 35 − 19 − 15 − 15 

        participatie   91 90 74 65 70 

        conjunctureel   24 89 61 − 15 − 85 

        
                                   mutaties per jaar in % 

        
Werkgelegenheid (arbeidsjaren)  6754 1,9 2,3 1,5 − 1½    − 4    

w.v. marktsector  5029 2,1 2,6 1,6 − 2¼    − 6    

       zorgsector  864 3,0 2,4 2,3 2½ 1½ 

       overheid  782 -0,8 0,5 0,5  ¼  ½ 

Beroepsbevolking  7603 1,2 1,6 1,5  ½ − ½ 

Werkzame beroepsbevolking  7259 2,2 2,6 2,1 − 1     − 3¾ 

        
                                   niveaus 

        
Werkloze beroepsbevolking (in dzd)   413 344 304 420 675 

Werkloze beroepsbevolking (in %)   5,5 4,5 3,9 5½ 8¾ 

        a
 Personen die zich aanbieden voor ten minste 12 uur per week. De onderbouwing voor 2006 telt niet op tot het totaal omdat daarin een 

eenmalig statistisch effect doorwerkt van de maatregel Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (VLZ) à 20 000 personen. 
b
 Personen van 15 t/m 64 jaar die zich aanbieden voor ten minste 12 uur per week en woonachtig zijn in Nederland.  

 

Werkloosheid loopt scherp op 

Het gemiddelde niveau van de werkloosheid is in 2008 met 3,9% laag, maar stijgt in de raming 

aanzienlijk, tot 5½% in 2009 en 8¾% in 2010. Daarmee gaat de werkloosheid gemeten in 

personen een recordhoogte bereiken. Voor het werkloosheidspercentage is dat in de 

ramingsperiode niet het geval. In 1983 en 1984 was die met 10,2% in beide jaren hoger, terwijl 

in de jaren dertig het werkloosheidspercentage zelfs opliep tot 19,4% in 1935.  

Een economische neergang treft vaak als eerste groepen die het al relatief moeilijk hebben 

op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laagopgeleiden en allochtonen. Een inkrimping van een 

bedrijf of bedrijfstak treft meestal de flexibele arbeidskrachten als eerste. Er worden minder 

uitzendkrachten ingehuurd en contracten van tijdelijke arbeidskrachten worden veelal niet 

verlengd. In de marktsector heeft in 2006 ongeveer 15% van de werknemers een flexibel 

contract, terwijl bij de overheid, zorg en onderwijs slechts ongeveer 8% een flexibel contract 

heeft. Werknemers met een flexibel contract zijn relatief vaak jong, laagopgeleid en allochtoon. 

Dit geldt in versterkte mate voor de marktsector. Verder is opvallend dat flexibele 

arbeidskrachten in de marktsector ook relatief vaak mannen zijn, terwijl dat voor de totale groep 

niet geldt.  

De huidige neergang treft naar verwachting ook groepen die het normaal gesproken wat 

gemakkelijker hebben op de arbeidsmarkt, zoals mannen die al langere tijd een permanent 

contract hebben. Werknemers met een permanent contract in de marktsector zijn relatief vaak 
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laagopgeleid en man. In bedrijfstakken waar gedwongen ontslagen gaan vallen, kunnen deze 

groepen relatief hard getroffen worden. Omdat de zorg en in mindere mate de overheid en het 

onderwijs blijven groeien zullen naar verwachting vrouwen en hoogopgeleiden met een 

permanent arbeidscontract relatief minder zwaar getroffen worden. 

Spanning op arbeidsmarkt verdwijnt 

Ondanks de afnemende spanning op de arbeidsmarkt zijn er nog steeds relatief veel vacatures. 

Het aantal vacatures is weliswaar sterk gedaald van 252 000 in het derde kwartaal van 2008 

naar 198 000 in het vierde kwartaal van 2008, maar is in vergelijking met de voorgaande jaren 

nog steeds hoog. De UV- curve (waarbij ‘UV’ staat voor ‘unemployment-vacancies’) laat zien 

dat de werkloosheid licht begint op te lopen, terwijl het aantal vacatures duidelijk daalt (figuur 

3.8, rechts). De spanning op de arbeidsmarkt neemt dus af. Door de gespannen arbeidsmarkt 

van de afgelopen jaren zijn veel vacatures nog niet bezet. Werknemers die hun baan dreigen 

kwijt te raken hebben momenteel nog redelijk veel kansen om een nieuwe baan te vinden. Naar 

verwachting zal ook dit proces de stijging van de werkloosheid echter niet tegen kunnen gaan. 

Door de neergang zal de arbeidsmarkt in ieder geval tot en met 2010 duidelijk minder 

gespannen zijn dan in de afgelopen jaren. 

Het toenemend aantal werkzoekenden zal deels niet in aanmerking komen voor de 

openstaande vacatures, doordat aanbod en vraag niet goed op elkaar aansluiten. De 

economische neergang treft de diverse marktsectoren, waar het aantal vacatures in het vierde 

kwartaal van 2008 relatief scherp is afgenomen (figuur 3.8, links). Bedrijfstakken die de 

komende jaren minder getroffen zullen worden en relatief veel vacatures zullen hebben, zijn de 

zorg, het overheidsbestuur en het onderwijs. Op basis van opleiding en ervaring zal het echter 

voor relatief veel werknemers in de getroffen bedrijfstakken niet gemakkelijk zijn om in een 

bedrijfstak die minder zwaar getroffen wordt aan de slag te komen. 

Figuur 3.8 Aantallen vacatures 1997-2008 (links) en UV-curve op basis van kwartaalcijfers 2001-2008 (rechts) 
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WTV heeft weinig gevolgen voor de macro-economische ontwikkeling 

De werkloosheid loopt volgens de raming aanzienlijk op, ondanks de mogelijkheid voor 

bedrijven om werktijdverkorting (WTV) aan te vragen. Het geringe effect van WTV is het 

gevolg van de relatief geringe omvang van de regeling. Bedrijven kunnen viermaal zes weken 

WTV aanvragen. Tot en met 6 maart hebben 624 bedrijven toestemming gekregen om gebruik 

te maken van de regeling. In totaal is 679 992 uur van het op weekbasis geraamde gebruik van 

760 000 uur werktijdverkorting toegekend. Het totale aantal geraamde uren betreft ongeveer 

20 000 voltijdsequivalenten op weekbasis, waarbij bedrijven tot uiterlijk 21 maart 2009 een 

aanvraag kunnen indienen. De omvang van de economische neergang is echter aanzienlijk 

groter. Daarmee zal de regeling geen noemenswaardig drukkend effect hebben op de stijging 

van de totale werkloosheid. Door de relatief geringe omvang hindert de regeling echter ook niet 

de mobiliteit van werknemers. Werknemers van inkrimpende bedrijven zullen door de geringe 

duur van de regeling toch op de arbeidsmarkt actief blijven en deels nog niet-vervulde vacatures 

proberen in te vullen. De regeling hindert daarmee nauwelijks structurele aanpassingen op de 

arbeidsmarkt. 
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4 Collectieve financiën en koopkracht 

De recessie en de kredietcrisis laten diepe sporen na in de overheidsfinanciën. Het begrotingssaldo slaat 

dit jaar om van een overschot naar een tekort van naar verwachting 2,8% BBP en verslechtert volgend 

jaar verder naar een tekort van 5,6% BBP. Hierdoor, en door de ingrepen in de financiële sector, loopt de 

EMU-schuld sterk op. De risico’s voor de overheidsfinanciën zijn eveneens toegenomen door de 

verstrekking van garanties. Bij ongewijzigd beleid wordt het uitgavenkader in zowel 2009 als 2010 

overschreden met respectievelijk 2½ en 4½ mld euro. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van hogere uitgaven 

aan sociale zekerheid, terwijl de eerder voor 2009 verwachte ruilvoetwinst volledig is verdampt. Ondanks 

een zeer sterke daling bij een aantal belastingen, zoals vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting, 

dalen de belasting- en premieontvangsten in 2009 endogeen wat minder hard dan het BBP. De koopkracht 

stijgt dit jaar naar verwachting in doorsnee met 2% en volgend jaar met ¼%. De koopkracht van 65-

plussers blijft achter bij die van werkenden. 

4.1 Inleiding 

Sterke verslechtering EMU-saldo door recessie  

De kredietcrisis en de sterk verslechterde economische vooruitzichten laten diepe sporen na in 

de overheidsfinanciën. Het begrotingssaldo, dat in 2008 nog een overschot van 1,0% BBP liet 

zien, is in korte tijd omgeslagen in een tekort van naar verwachting 2,8% BBP in 2009 en 5,6% 

BBP in 2010. De recessie leidt tot aanzienlijk tegenvallende ontvangsten uit belasting- en 

premieheffing en tegelijk sterk oplopende uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. Bovendien 

vallen de gasbaten sterk terug van 2,4% BBP in 2008 tot 1,1% BBP in 2010. 

Voor een beoordeling van de onderliggende ontwikkeling kan het beste worden gekeken 

naar het robuuste EMU-saldo, waarin wordt gecorrigeerd voor de invloed van de conjunctuur, 

de aardgasbaten en de rentelasten en -ontvangsten. De onzekerheid over de omvang van de 

conjunctuurcorrectie is op dit moment echter aanzienlijk groter dan gewoonlijk, zodat deze 

Figuur 4.1 EMU-saldo Nederland in internationaal en lange-termijnperspectief, 1990-2010 
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indicator met grote voorzichtigheid moet worden gehanteerd.
31

 Naast de onzekerheid over de 

omvang van de output gap (welk deel van het verlies aan BBP is structureel?) bestaat er 

onzekerheid over de fasering van het conjuncturele effect (wanneer en in welke mate leidt dit 

tot een verslechtering van het EMU-saldo?). Bovendien kunnen incidenten en tijdelijke factoren 

(zoals maatregelen in het kader van de kredietcrisis) het onderliggende beeld verstoren. In 

hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de gevolgen van de kredietcrisis voor de overheidsfinanciën op 

lange termijn. 

In de begrotingsregels voor deze kabinetsperiode is vastgelegd dat indien het (structurele) 

EMU-saldo niet in overeenstemming is met het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), en/of het 

feitelijke EMU-tekort de 2% BBP dreigt te overschrijden, maatregelen worden genomen om 

een verdere verslechtering van de overheidsfinanciën te voorkomen.
32

 In zowel 2009 als 2010 

wordt de signaalwaarde van −2% BBP overschreden; in 2010 wordt naar verwachting ook de 

EMU-tekortnorm van 3% BBP ruimschoots overschreden. Volgens het in 2005 herziene SGP is 

een tekort van 3% BBP of meer buitensporig, tenzij de overschrijding klein, tijdelijk en aan 

‘uitzonderlijke omstandigheden’ te wijten is. Van uitzonderlijke omstandigheden is sprake bij 

een daling van het BBP of een langdurige periode van groei beneden het potentiële groeitempo 

- en dat is momenteel zonder meer aan de orde. Het akkoord geeft daarnaast een lange lijst van 

andere factoren die relevant zijn bij de beoordeling of sprake is van een buitensporig tekort. 

Bovendien kunnen landen met een buitensporig tekort een jaar extra krijgen om dit te 

corrigeren, dat wil zeggen in principe drie jaar. 

Nederlands begrotingssaldo relatief gevoelig voor economische groei  

Gemiddeld komt het EMU-tekort in het eurogebied volgend jaar uit boven de 5% BBP (figuur 

4.1). Maar ook in dit Europese perspectief valt de zeer snelle verslechtering van het 

Nederlandse EMU-saldo op. Dat is zelfs het geval wanneer specifiek wordt gekeken naar 

landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waar grote discretionaire pakketten bijdragen 

aan de verslechtering van het saldo. Alhoewel het begrotingstekort vooral in het Verenigd 

Koninkrijk naar verwachting nog hoger zal uitvallen dan in Nederland, komt Nederland van een 

betere uitgangspositie (een overschot van 1,0% BBP in 2008). De totale budgettaire impuls lijkt 

derhalve grofweg vergelijkbaar. In verhouding met sommige andere eurolanden, bijvoorbeeld 

Frankrijk, verslechtert het Nederlandse begrotingssaldo zelfs duidelijk meer. In de 

laagconjunctuur van begin deze eeuw deed zich eveneens zo’n relatieve verslechtering voor. 

Fluctuaties in het EMU-saldo ontstaan vooral doordat de belastinginkomsten en 

werkloosheidsuitgaven meebewegen met de economische groei. In internationaal perspectief 

zijn de fluctuaties van het Nederlandse EMU-saldo groot. Dat wordt in de eerste plaats 

 
31 Zie ook Macro Economische Verkenning 2009, blz. 68 en par. 5.3 van dit Centraal Economisch Plan. 
32 Miljoenennota 2008, De begrotingsregels, Bijlage 8, blz. 103-107. Recentelijk heeft het kabinet afgesproken dat geen 

additionele maatregelen worden getroffen als door de versnelde fiscale afschrijvingen en/of door schades uit hoofde van de 

garantieregeling voor bancaire leningen of het depositogarantiestelsel de signaalwaarde van 2% BBP wordt bereikt. Maar 

ook als hiervoor wordt gecorrigeerd, wordt de signaalwaarde overschreden. 
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veroorzaakt door het relatief grote verschil in BBP-groei tussen hausse en baisse (figuur 4.2).
33

 

Bovendien is de gevoeligheid van het Nederlandse EMU-saldo voor de stand van de 

conjunctuur (de zogenoemde begrotingselasticiteit) tamelijk groot.
34

 De OESO schat voor 

Nederland een begrotingselasticiteit van 0,53: als de groei 1%-punt tegenvalt, verslechtert het 

EMU-saldo met ongeveer 0,5% BBP. Daarmee ligt de Nederlandse elasticiteit iets hoger dan 

gemiddeld in het eurogebied. De begrotingsgevoeligheid van het eurogebied is groter dan in het 

Verenigd Koninkrijk en aanmerkelijk groter dan in de Verenigde Staten en Japan. Dit heeft 

vooral te maken met de grotere omvang van de collectieve sector (figuur 4.2), het 

progressievere belastingstelsel en het uitgebreidere stelsel van werkloosheidsverzekeringen.  

Figuur 4.2 BBP-groei in Nederland en eurogebied en begrotingselasticiteiten 
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De OESO kijkt bij de berekening van deze begrotingselasticiteiten niet naar specifiek nationale 

factoren. Voor Nederland gaat het daarbij in het bijzonder om de aardgasbaten, de 

belastingopbrengsten en het saldo van de lokale overheid.
35

 Deze factoren vertonen ook 

samenhang met de conjunctuur, zij het niet altijd even sterk. De sterke terugval in de mondiale 

economische groei heeft geleid tot een scherpe daling van de olieprijs en daarmee een sterke 

terugval in de gasbaten. De belastingopbrengsten reageren soms sterker op de conjunctuur dan 

verwacht. Zo vielen de belastingopbrengsten op het dieptepunt van de conjunctuur in 2003 

nogal tegen omdat de belastinggrondslag werd uitgehold door de sterke stijging van de 

pensioenpremies (zie ook paragraaf 4.4). Ook nu staan de pensioenfondsen er slecht voor, maar 

de aanpassing vindt ditmaal vooral plaats via niet-indexeren en veel minder via 

premieverhoging. Naar verwachting zal het EMU-saldo van de lokale overheid, evenals in de 

laagconjunctuur begin deze eeuw, snel verslechteren: van een sluitend saldo in 2008 naar een 

tekort van 0,5% BBP in 2010. Belangrijkste oorzaak is de terugval in de netto-opbrengsten uit 

grondexploitatie. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de gezamenlijke negatieve  

 
33 Ook de OESO wijst op de in internationaal perspectief hoge variabiliteit van het Nederlandse BBP. Zie OECD Economic 

Surveys, Netherlands, Parijs, 2008, blz. 57-58. 
34 N. Girouard en C. André (2005), Measuring cyclically-adjusted budget balances for OECD countries, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 434, OECD, Parijs.  
35 Zie ook Twaalfde rapport Studiegroep Begrotingsruimte, Vergrijzing en houdbaarheid, blz. 46-47. 
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Hoe werken interventies in de financiële sector door in de begroting? 

De interventies door de Staat in de financiële sector vallen uiteen in financiële transacties (verwerven van 

aandelen/securities en het verstrekken van kredieten) en garantieverlening. De financiële transacties zijn niet relevant voor 

het EMU-saldo.
a
 Ze leiden wel direct tot een vergroting van de overheidsschuld, maar daar staan ook meer financiële 

bezittingen van de overheid tegenover. De netto vermogenspositie verandert hierdoor niet; dit zal pas gebeuren bij 

herwaardering van de deelneming of als de Staat winst of verlies maakt bij de verkoop. Het aangaan van een 

garantieverplichting heeft geen directe budgettaire gevolgen. Pas op het moment dat een instelling niet meer aan zijn 

verplichtingen kan voldoen en de garantie door een derde partij wordt ingeroepen, is sprake van een kasuitgave die 

relevant is voor het EMU-saldo. Uiteraard hebben deze financiële transacties en garanties wel indirect gevolgen voor het 

EMU-saldo via rentebetalingen en -ontvangsten, dividendontvangsten en garantiepremies.  

De financiële transacties hebben betrekking op de overname van het Nederlandse deel van Fortis inclusief ABN AMRO 

(FBN), kapitaalinjecties in andere financiële instellingen en een lening aan het IJslandse depositogarantiestelsel. De 

Nederlandse staat heeft FBN overgenomen voor 16,8 mld euro en een overbruggingskrediet van 50 mld euro verstrekt, 

waarvan 34 mld euro kortlopend en 16 mld euro langlopend is. Een deel van dit vreemd vermogen aan FBN (6,4 mld euro) 

is omgezet in aandelenkapitaal RFS Holdings om zo direct zeggenschap te krijgen over ABN AMRO. Aangenomen is dat 

de kortlopende lening medio 2009 geheel wordt afgelost, terwijl de resterende langlopende lening (9,6 mld euro) niet in 

deze ramingsperiode (2009-2010) wordt afgelost. De rentebaten van deze lening overstijgen de rentelasten hiervan, omdat 

is doorgeleend tegen een hoger rentetarief. De overheid heeft daarnaast 20 mld euro beschikbaar gesteld voor 

kapitaalversterking van Nederlandse financiële instellingen. De ING Groep, AEGON en SNS-REAAL hebben hierop een 

beroep gedaan van respectievelijk 10, 3 en 0,75 mld euro, waardoor de EMU-schuld met 13,75 mld euro toeneemt. 

Verondersteld wordt dat gedurende de ramingsperiode FBN in het bezit blijft van de Staat en de kapitaalinjecties in stand 

blijven. Bovendien is aangenomen dat in de ramingsperiode geen dividend wordt uitgekeerd (afgezien van 0,6 mld dividend 

in 2009 over 2008): voor reorganisatie zullen kosten moeten worden gemaakt en de vermogenspositie wordt versterkt door 

winstinhouding. Ten slotte wordt aan het IJslandse depositogarantiestelsel waarschijnlijk een lening van 1,2 mld euro 

verstrekt ten behoeve van de uitbetaling aan particuliere spaarders van Icesave.  

Garanties zijn verstrekt voor interbancaire leningen en op de kredietportefeuille van ING. Verder is de dekking van het 

depositogarantiestelsel uitgebreid. De Nederlandse Staat heeft toegezegd voor maximaal 200 mld euro garant te staan voor 

nieuw uit te geven leningen van banken onderling en van institutionele beleggers aan banken. Tot nu toe is voor in totaal 

12½ mld euro een beroep gedaan op deze regeling, waarvoor een garantiepremie wordt betaald van ruim 0,1 mld euro. 

Daarnaast heeft de staat ING een back-up faciliteit verleend, welke betrekking heeft op de zogenaamde Alt-A portefeuille in 

de VS. ING betaalt de staat een garantiepremie, terwijl de staat ING een vergoeding geeft voor het beheer van de 

portefeuille. Per saldo leidt dit jaarlijks tot 0,2 mld euro opbrengsten voor de overheid. Voorts is het garantiebedrag van het 

depositogarantiestelsel opgehoogd naar een bedrag van maximaal 100 000 euro per persoon per instelling. Formeel 

juridisch is de depositogarantie een onderlinge garantieregeling voor en door het Nederlandse bankwezen. Praktisch 

gesproken vormen deze garanties − zeker na de overname van Fortis-ABN AMRO en de regelingen met ING − een 

aanzienlijk impliciet risico voor het rijk, zoals duidelijk werd bij Icesave.
b
 

Het totale effect van deze maatregelen op het EMU-saldo lijkt vooralsnog beperkt: bij de geschetste aannames verslechtert 

het EMU-saldo dit jaar met 0,4 mld euro en volgend jaar met 1,1 mld euro. De EMU-schuld neemt door de interventies in 

2008 met 82 mld euro (13,6% BBP) en (na aflossing van de lening van 34 mrd) in 2009 en 2010 met 48 mld euro (7,9% 

BBP) toe - dat is meer dan bijvoorbeeld bij de Zweedse bankencrisis (zie paragraaf 5.2). 

 
a
 Dit geldt alleen als tegenover het verstrekte kapitaal een gelijk bezit wordt verworven. Het CPB gaat hier vooralsnog van uit. Als dit niet het 

geval is dan is sprake van een vermogensoverdracht die wel relevant is voor het EMU-saldo.  
b 

Deze garantie betreft niet alleen de 200 mld euro spaartegoeden van Nederlandse ingezetenen bij banken onder toezicht van De 

Nederlandsche Bank. Ook spaartegoeden bij bijkantoren van Nederlandse banken in het buitenland, d.w.z. zonder dat sprake is van een 

aparte dochteronderneming, vallen hieronder. Volgens het jaarverslag van ING was de omvang van de spaartegoeden bij de buitenlandse 

bijkantoren van ING Direct (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië) eind 2007 ruim 60 mld euro. 
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Tabel 4.1 Kerngegevens collectieve financiën en koopkracht, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

      
 % BBP                

      
Bruto collectieve uitgaven 45,9 45,4 45,4 48,6 50,7 

Collectieve lasten 39,1 38,9 39,1 39,1 39,3 

Niet-belastingmiddelen 7,4 6,8 7,3 6,7 5,8 

EMU-saldo 0,6 0,3 1,0 – 2,8 – 5,6 

EMU-saldo structureel (EC-methode) 0,3 – 0,9 – 0,4 – 2,1 – 4,0 

Idem, CPB-methode 0,2 – 0,7 – 0,5 – 4,1 – 4,0 

Robuust EMU-saldo – 0,7 – 1,4 – 1,9 – 4,5 – 3,7 

EMU-schuld 47,4 45,7 58,1 56,6 62,1 

      
Microlastenontwikkeling (mld euro) − 1¼ − 1    5    − 1    1¾ 

Koopkracht, mediaan alle huishoudens (% mutatie) 2,4 1,8 0,1 2    ¼ 

 

invloed van deze specifieke factoren op het EMU-saldo evenals in de neergang van 2002/2003 

groot is. 

EMU-schuld, netto vermogenspositie en garanties  

De EMU-schuldquote is na een top van bijna 80% BBP in 1993 gedaald naar 46% BBP in 

2007. De interventies in de financiële sector en de recessie zorgen voor een scherpe omslag: de 

schuld loopt naar verwachting op tot 62% BBP in 2010. Daarmee wordt de EMU-schuldnorm 

van 60% BBP overtroffen. De EMU-schuldquote kijkt echter slechts naar de omvang van de 

bruto schuld en geeft niet het volledige beeld van de financiële positie van de overheid. Door de 

interventies in de financiële sector is niet alleen de bruto schuld toegenomen, maar ook het 

financiële bezit.
36

 Gecorrigeerd hiervoor neemt de overheidsschuld vanaf 2007 niet met 16% 

BBP, maar met 8% BBP toe; dit weerspiegelt de verslechtering van het EMU-saldo en de 

ongunstige ontwikkeling van het BBP (noemereffect).
37

 

 

Door de nieuwe leningen, deelnemingen en garanties samenhangend met de kredietcrisis (zie 

kader) zijn de financiële risico’s voor de overheid sterk toegenomen. Deze zijn echter niet 

zichtbaar in het EMU-saldo en de (netto) overheidsschuld. Vooral de garantieverlening is 

explosief toegenomen. Afgelopen jaren was de omvang van de rijksgaranties volgens de 

Miljoenennota 2009 ruim 10% BBP. Wanneer het impliciete risico voor de overheid van de 

 
36 De eventuele verkoop van Essent heeft geen directe invloed op de EMU-schuld. De opbrengst van 8 mld euro (1,3% 

BBP) betekent wel een verandering in de samenstelling van het vermogen van gemeenten en provincies: minder aandelen 

en meer geld op de bank. Voor het EMU-saldo is er alleen een beperkt direct effect: tegenover minder dividendontvangsten 

staan meer renteontvangsten. Indien de opbrengst van de aandelen wordt besteed aan extra aankopen van goederen en 

diensten, zoals extra wegen, belasten deze uitgaven in dat jaar het EMU-saldo. 
37 Ook deze toename van de gecorrigeerde schuld met 8% BBP geeft geen goed beeld van de verslechtering van de 

financiële positie van de overheid. Afgezien van de sterke vergroting van de financiële risico’s, komt dit met name doordat 

de intering op de aardgasvoorraden buiten beschouwing blijft (zie kader De financiële positie van de overheid, CEP 2006, 

blz. 140). In de periode 2008-2010 gaat het om 5% BBP (exclusief eventuele herwaarderingswinsten en verliezen op 

toekomstige aardgasopbrengsten). 
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depositogaranties voor ingezetenen en –via de bijkantoren van Nederlandse banken in het 

buitenland− voor niet-ingezetenen wordt meegenomen, is dit in 2008 toegenomen met 50% 

BBP. Als de garantie op het interbancaire geldverkeer volledig zou worden geëffectueerd, loopt 

het totaalbedrag waar de overheid voor aangesproken kan worden op tot meer dan 90% BBP. 

Dit betekent een risico voor de overheidsfinanciën: garanties kunnen (over het algemeen) 

immers niet tot meevallers leiden, alleen tot tegenvallers. 

Figuur 4.3 EMU-schuld en rijksgaranties, 1970-2010 
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Voor de overheid zijn garanties een instrument om risicovolle activiteiten met een duidelijk 

publiek belang te ondersteunen. In de jaren tachtig en negentig was de omvang van deze 

garanties soms meer dan 30% BBP.
38

 Het ging hier vooral om exportkredietverzekeringen, 

garanties voor risico’s door schade van kerncentrales en garanties voor de sociale woningbouw. 

Bij export en kerncentrales betreft het politieke en maatschappelijke risico’s die ondernemers en 

particuliere verzekeraars niet kunnen of willen dragen. Bij sociale woningbouw was het 

argument kostenbesparing op de rentelasten van woningcorporaties.
39

 Bij garanties lijkt het om 

‘gratis geld’ te gaan. Dit is echter niet het geval. Garanties betekenen dat risico’s door de 

overheid worden overgenomen. Indien hier geen marktconforme premie tegenover staat kan dat 

risicovol gedrag stimuleren en de allocatie verstoren. 

Door de financiële crisis is de risico-opslag op BBB-bedrijfsobligaties sterk opgelopen van 

2% naar 7%. Dit weerspiegelt een grote risicoaversie op de financiële markten en het geeft het 

belang aan van (succesvol) overheidsingrijpen om het vertrouwen weer terug te brengen (zie 

ook paragraaf 5.2). Dit kan in de huidige situatie ook de verstrekking van garanties 

rechtvaardigen (indien men van mening is dat de markt de werkelijke risico’s op dit moment 

overschat). Het geeft echter ook aan dat de omvang van de impliciete subsidie door 

overheidsgaranties sterk is opgelopen. Garanties aan banken en verzekeraars kunnen in tijden 

van crisis noodzakelijk zijn om een ineenstorting van het financiële systeem te voorkomen. 

 
38 Hierin zit niet het risico op de Nationale Hypotheekgarantie verwerkt, terwijl de collectieve sector daar wél risico op loopt. 
39 In feite ging het echter om debudgettering: het vervangen van rijkskredieten door garanties op private leningen (zie 

Miljoenennota 1985, blz. 91). 
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Maar deze garanties zijn niet zonder nadelen en risico’s. Juist ter voorkoming van een 

financiële crisis kan het van belang zijn dat de overheid (een deel van) dergelijke risico’s niet 

overneemt, maar het signaal afgeeft dat een financiële onderneming en haar managers en 

aandeelhouders in principe altijd verantwoordelijk blijven voor de risico’s die ze nemen (moral 

hazard).  

Selectief gebruik van garanties is daarom verstandig. De overheid moet de voordelen van 

garanties afwegen tegen de nadelen in de vorm van verstoring van de allocatie en extra risico’s 

voor de overheidsfinanciën. Risico’s moeten bij voorkeur worden gedeeld, bijvoorbeeld door 

risicopremies en het instellen van een eigen risico. Als er garanties worden verstrekt moeten de 

kosten hiervan zo goed mogelijk op de begroting in beeld worden gebracht en misschien ook 

ten laste van het budgettaire kader worden gebracht.
40

 

4.2 Beleidsuitgangspunten 

Bijstelling beleidsuitgangspunten 2008 en 2009 

De beleidsuitgangspunten voor 2008 en 2009 zijn sinds de MEV 2009 aanzienlijk gewijzigd. Dit 

betreft vooral de maatregelen met betrekking tot het financiële stelsel (zie kader). Daarnaast zijn 

door het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de kredietverlening aan bedrijven, 

woningbouwcorporaties en zorginstellingen te ondersteunen.
41

 Dit betreft onder meer een 

uitbreiding van de exportkredietverzekeringsfaciliteit en de groeifaciliteit. Het directe 

budgettaire beslag hiervan is beperkt. Op het terrein van sociale zekerheid bedraagt de netto 

intensivering ¼ mld euro in 2009. Dit betreft vooral de verruiming van de werktijdverkorting, 

waarmee overhaast ontslag bij bedrijven met een acute vraagterugval kan worden voorkomen. 

Bedrijven die gebruik maken van deze regeling krijgen een bedrag uit de WW-fondsen, 

waarmee ze een deel van het salaris van een werknemer kunnen betalen in ruil voor bij- of 

omscholing van de werknemer. Deze regeling geldt alleen voor 2009. Voor personen die toch 

hun werk kwijt raken worden mobiliteitscentra opgezet, die hen helpen met het zoeken naar een 

nieuwe baan. Op het terrein van de zorg komen de uitgaven aan de geneesmiddelen ¼ mld euro 

lager uit door het preferentiebeleid. Hierdoor komen de inkoopvoordelen voor de apothekers 

lager uit. Daarom is besloten om de maximale receptregelvergoeding voor apothekers met 

eenzelfde bedrag te verhogen.  

De microlasten worden ten opzichte van de MEV 2009 met ½ mld euro verlaagd. De 

grootste lastenverlichting betreft de tijdelijke maatregel tot vervroegd of willekeurig afschrijven 

bij de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting (1 mld euro). Door deze maatregel 

kunnen bedrijven bepaalde investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in twee jaar 

afschrijven. Daarnaast is bij de vennootschapsbelasting het tarief voor het MKB verlaagd (¼ 

mld euro); dit is gefinancierd door uitstel van de rentebox (¼ mld euro). Daar staat onder meer 

 
40 De Twaalfde Studiegroep Begrotingsruimte suggereert een jaarlijkse subsidieopslag van 3% van de garanties.  
41 Zie kamerstuk Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 371, nr. 88. 
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tegenover dat het afschaffen van de aftrek buitengewone uitgaven (BU) in 2009 tot ruim ¼ mld 

euro extra lastendrukstijging leidt; dit komt door een hoger dan eerder verwacht gebruik van 

deze regeling in 2008 (onder andere doordat op het laatste moment nog veel aftrekbare brillen 

en dergelijke werden gekocht). 

Budgettaire verkrapping in 2010  

Bij de geldende beleidsuitgangspunten is de begroting volgend jaar restrictief: per saldo wordt 

½ mld euro omgebogen en de microlasten stijgen met 1¾ mld euro. Van belang is voorts dat het 

afschaffen van de aftrek buitengewone uitgaven in 2009 vooral pas in 2010 tot extra belasting- 

en premieontvangsten leidt (op kasbasis). 

Op de rijksbegroting in enge zin bedraagt de netto intensivering ½ mld euro.
42

 De 

belangrijkste intensiveringen doen zich voor in het onderwijs, veiligheid en wijkaanpak. 

Daartegenover staan bezuinigingen bij onder meer het openbaar bestuur en de subsidies. Bij de 

kinderopvang wordt omgebogen op de vergoeding voor gastouderopvang. 

Op het terrein van de sociale zekerheid bedraagt de netto ombuiging in 2010 ½ mld euro. De 

helft hiervan komt voor rekening van de afschaffing van de bijstand onder de 27 jaar, wat in 

tegenstelling tot 2009 ook bestaande gevallen betreft. In plaats daarvan vallen deze personen 

onder een nieuw in te voeren werkleerregeling, waarin ze worden geacht te werken of scholing 

te volgen. Verder wordt een ¼ mld euro omgebogen op het kindgebonden budget en de 

kinderbijslag. 

De collectief gefinancierde zorguitgaven stijgen als gevolg van beleidsmaatregelen in 2010, 

in met name de AWBZ, per saldo met ½ mld euro minder. Door een verdere beperking van de 

ondersteunende en activerende begeleiding en introductie van een eigen bijdrage voor het 

resterende deel nemen de zorguitgaven met 1 mld euro af. Daar staat de introductie van 

forfaitaire tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten met een omvang van ½ 

mld euro tegenover. Aan de hand van het zorggebruik wordt bepaald of iemand recht op die 

tegemoetkoming heeft. Verder leidt de oploop van in voorgaande jaren genomen maatregelen 

en ingezette intensiveringen per saldo tot een kleine afname van de uitgaven. 

 

De microlasten worden bij de huidige technische uitgangspunten in 2010 per saldo verzwaard 

met 1¾ mld euro. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van verhogingen van de ZVW-premies. Deze 

hangen in de eerste plaats samen met de zorguitgaven, die naar verwachting met 1½ mld euro 

stijgen. Verder is aangenomen dat het exploitatiesaldo van de zorgverzekeraars met een kleine 

¼ mld euro verbetert en het saldo van het zorgverzekeringsfonds met ½ mld euro. Bij deze 

uitgangspunten stijgen de totale ZVW-premies in 2010 met ongeveer 2¼ mld euro. Hiervan 

wordt een deel gerealiseerd door een beperkte endogene stijging van de grondslag van de 

inkomensafhankelijke bijdrage en de rest door tariefsverhogingen (+ 1¾ mld euro); alleen deze 

 
42 De afkoop van specifieke uitkeringen aan de gemeenten ad ½ mld euro is hier buiten beschouwing gelaten, omdat dit 

voor het totaal van de collectieve sector een vestzak-broekzakoperatie is. 
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tariefsverhogingen zijn relevant voor de microlastenontwikkeling. Hierbij wordt de 

inkomensafhankelijke bijdrage met 0,35%-punt verhoogd (+ ¾ mld euro). Omdat de 

inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers belast is, is daarnaast sprake van een klein 

lastenverzwarend grondslageffect bij de loon- en inkomstenheffing (+ ¼ mld euro). Tot slot 

stijgt de gemiddelde nominale zorgpremie naar verwachting van 1064 naar 1134 euro 

(waardoor de microlasten met ¾ mld euro toenemen). Behalve door de zorgpremies worden de 

microlasten daarnaast nog verzwaard door de bevriezing van de algemene heffingskorting (½ 

mld euro) en verlicht door een verhoging van de arbeidskorting (¼ mld euro) en een verlaging 

van het tarief van de eerste en tweede schijf (¼ mld euro). 

Tabel 4.2 Microlastenontwikkeling, 2006-2010 

 2006 2007 2008 2009 2010 

      
 mld euro                   

      
Totaal microlastendruk − 1¼  − 1      5     −  1    1¾ 

w.v. bedrijven  0    ½ 1¾ − 1¼ ½ 

 gezinnen − 1¼ − 1½  3    ½  1¼ 

 overheid        0     0    ¼    0    0    

 

Voor het voeren van het trendmatig begrotingsbeleid hanteert het kabinet naast een 

uitgavenkader ook een inkomstenkader. Tijdelijke afwijkingen van het inkomstenkader zijn 

binnen de kabinetsperiode toegestaan, maar moeten volgens de begrotingsregels zoveel 

mogelijk worden vermeden. In 2009 heeft het kabinet in vergelijking met het Coalitieakkoord 

2½ mld euro extra aan lastenverlichting gegeven; dit kwam vooral door het afschaffen van de 

WW-premie voor werknemers en een lastenmeevaller bij de zorgpremies. Met name door de, in 

vergelijking met het Coalitieakkoord, hogere zorgpremies in 2010 is dit al in belangrijke mate 

gecompenseerd.
43

 

4.3 Collectieve uitgaven 

Sterke toename collectieve uitgavenquote  

De bruto collectieve uitgavenquote stijgt van 45½% BBP in 2008 tot 50¾% BBP in 2010. Bij 

een scherpe terugval van de volumegroei van het BBP, versnelt de reële groei van de collectieve 

uitgaven. Dit reflecteert de werking van automatische stabilisatoren: de werkloosheidsuitgaven 

nemen sterk toe, terwijl het volume van de meeste overige overheidsuitgaven acyclisch is. 

Daarbij komt dat de prijsstijging van de collectieve uitgaven aanzienlijk uitgaat boven de 

 
43 De inkomstenindicator van het kabinet wijkt op een aantal punten af van de microlastendrukontwikkeling (MLO) van het 

CPB. De belangrijkste verschillen betreffen de zorgtoeslag (die onderdeel uitmaakt van de inkomstenindicator, maar niet 

van de MLO), de behandeling van financieringsverschuivingen en de maatregel vervroegd of willekeurig afschrijven. Bij 

deze laatste maatregel wordt in de MLO gekeken naar de lastenontwikkeling per jaar, terwijl bij de inkomstenindicator de 

netto contante waarde het uitgangspunt is; hierdoor wordt ook de vermindering van de fiscale afschrijvingen na 2010 

meegenomen. 
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prijsstijging van het BBP, mede doordat bij de afsluiting van cao’s nog werd gerekend met een 

hoge inflatie en een lage werkloosheid. Afgezien van de werkloosheidsuitgaven groeien de 

uitgaven in de volumesfeer vooral bij de prioriteiten van het kabinetsbeleid: infrastructuur 

(mede door het inlopen van vertragingen), zorg, onderwijs, veiligheid en de overdrachten aan 

bedrijven (subsidies voor milieu, openbaar vervoer, ondernemerschap en innovatie). 

Daarentegen is sprake van een volumereductie bij defensie en een stabilisatie van de uitgaven 

voor openbaar bestuur (efficiencykortingen). De uitgaven aan internationale samenwerking 

nemen af, omdat op Europees niveau is besloten dat Nederland vanaf 2007 per jaar 1 mld euro 

korting krijgt op de afdracht aan de EU. Dit jaar wordt deze korting met terugwerkende kracht 

verrekend waardoor de afdrachten met 3 mld euro afnemen, waarvan 2 mld euro (0,3% BBP) 

eenmalig is. De rentelasten nemen vooral in 2009 sterk toe in samenhang met de interventies in 

de financiële sector. De rente- en dividendopbrengsten hiervan worden geregistreerd bij de niet-

belastingmiddelen (tabel 4.1). 

Tabel 4.3 Collectieve uitgaven, 2008-2010  

 2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

     
 % BBP              volumemutatie  

in %                 

prijsmutatie       

 in %                  

        
Openbaar bestuur 9,8 10,5 10,7  ¼     ¼ 3½    2       

Veiligheid 1,8 1,9 2,0  ½  ¼ 3¼ 1¾ 

Defensie 1,1 1,2 1,2 – ¼ – 1¼ 3¼ 2       

Infrastructuur 1,6 1,8 1,9 5¼ 3¼ 3¾ 2½ 

Onderwijs 5,1 5,4 5,5 ¾ ½ 3½ 1¾ 

Collectieve zorg 8,7 9,4 9,8 4    2½ 2¼ 1½    

w.v. AWBZ 3,3 3,7 3,7 5    – 1    2½    1½ 

        ZVW 4,9 5,4 5,6 3¾ 3½ 2    1½    

        Overig (o.a. WMO) 0,4 0,4 0,5 – ¼ 16½ 2¼ 1½    

Sociale zekerheid 11,1 12,0 12,7 2    5    3½ 1¾ 

w.v. AOW/ANW 4,7 5,0 5,1 2¼ 2¼ 1¾ 1½ 

        WW en bijstand   1,5 1,8 2,2 9¼ 25½ 3¼ 1       

        arbeidsongeschiktheid 1,8 1,8 1,9 – 1¾   – 1¼    2¾ 1¾ 

        overig (o.a. zorgtoeslag) 3,1 3,4 3,5 ½ 1¾ 6½ 3    

Overdrachten aan bedrijven 1,7 1,8 1,8 5¼ 0    1¼ ½ 

Internationale samenwerking 2,3 2,0 2,4 – 19    22½ 1¼ ½ 

Rente 2,3 2,7 2,7 11½   2½ 3½ – ¼ 

Bruto collectieve uitgaven 45,4 48,6 50,7 1½ 3    3    1¾ 

        
Reële bruto collectieve uitgaven    3¼ 4      

Bruto binnenlands product    – 3½ – ¼ 1¼ ½ 

   
 % totale werkgelegenheid volumemutatie in %                       

        
Werkgelegenheid sector overheid 15,7 16,0 16,7  ½ ½   

Werkgelegenheid bedrijfstak zorg 12,9 13,4 14,2 2¾ 1½   
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Fusies tussen ziekenhuis en verzekeraar: risico voor concurrentie?
a
 

Afgelopen tijd zijn er verschillende berichten verschenen over plannen voor fusies in de zorg. Zo kondigde 

zorgverzekeraar DSW aan een belang van 40% te willen nemen in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. En Rivas 

Zorggroep (bestaande uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en enkele verpleeg- en verzorginstellingen) is met 

zorgverzekeraar Unive in gesprek over een fusie. In het laatste geval gaat het over een fusie tussen een relatief grote 

zorgaanbieder en een zeer grote zorgverzekeraar. Maar ook DSW en het Vlietland Ziekenhuis hebben binnen de 

Rotterdamse regio beiden een groot marktaandeel. 

 

De zorgverzekeringswet uit 2006 heeft tot nieuwe vormen van samenwerking geleid tussen Nederlandse 

zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Volgens de nieuwe wet mogen verzekeraars zorgaanbieders selectief contracteren. 

In juli 2008 schreef de minister van VWS ook open te staan voor verticale fusies. Voorwaarden zijn wel dat de 

gefuseerde instelling aan verzekerden van concurrerende verzekeraars zorg blijven verlenen en dat de fusie niet tot 

ongewenste marktmacht leidt. Zijn fusies tussen verzekeraars en ziekenhuizen gewenst of zou men zich beter kunnen 

beperken tot samenwerkingscontracten?  

 

Mogelijke voordelen van een verticale fusie zijn eventuele efficiëntiewinsten die kunnen ontstaan door een betere 

coördinatie van investeringsbeslissingen van de verzekeraar en het ziekenhuis. Verticale integratie geeft de partijen 

onder andere meer zekerheid over de toekomstige winsten uit investeringen. Dit voordeel is echter ook deels te behalen 

door middel van selectieve contracten. Als een verzekeraar en een ziekenhuis min of meer op elkaar zijn aangewezen 

en daarom regelmatig met elkaar moeten onderhandelen over een contract, hoeft het ziekenhuis niet bang te zijn dat de 

verzekeraar snel wegloopt na een relatiespecifieke investering te hebben gedaan. Later moet er immers opnieuw 

onderhandeld worden over een nieuw contract. Omdat dit contract tijdelijk is, blijft toch de mogelijkheid bestaan om een 

nieuwe selectieve relatie aan te gaan met een andere verzekeraar en blijft er dus sprake van concurrentie.  

 

Het belangrijkste potentiële nadeel van een fusie tussen een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder is dat deze de 

concurrentie kan belemmeren als één of beide partijen marktmacht heeft. Een dergelijke fusie kan er dan toe leiden dat 

de kosten van de concurrerende verzekeraars of zorgaanbieders omhoog gaan, zodat hun concurrentiepositie 

verslechtert. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ziekenhuis met een lokaal monopolie na de fusie aan andere 

verzekeraars hogere tarieven gaat vragen of een lagere kwaliteit gaat aanbieden. Daardoor neemt de 

concurrentiekracht van de andere verzekeraars af. Ook kan een fusie de concurrentie verzwakken tussen 

zorgaanbieders. Dit komt voor als er schaalvoordelen in het zorgaanbod bestaan en een lokaal dominante verzekeraar 

zijn eigen ziekenhuis als voorkeursaanbieder aanwijst, waardoor de concurrerende ziekenhuizen minder klanten krijgen. 

Het risico van concurrentieverstoring blijft beperkt zolang er geen lokaal dominante partijen bij de fusie betrokken zijn. 

Zo is bij overnames van kleine behandelcentra het risico van concurrentie-inperking veel kleiner. Als hetzij het 

ziekenhuis hetzij de verzekeraar lokaal een monopoliepositie heeft is het voor de marktwerking beter dat men niet 

fuseert, maar gewoon een samenwerkingscontract sluit. Contracten zijn namelijk tijdelijk, fusies niet. 

 

De mogelijke beperking van concurrentie is een groot nadeel van fusies. Concurrentie is immers een ‘bouwsteen’ van 

het nieuwe zorgstelsel. Concurrentie creëert de doelmatigheidsprikkel en met minder concurrentie neemt deze prikkel 

af. Met contracten bestaat de blijvende mogelijkheid om een nieuwe selectieve relatie aan te gaan met een andere 

verzekeraar. Toezichthouders zouden vooral daarom fusies kritisch tegen het licht moeten houden. 

 
a
 M.J. Bijlsma, A.G. Meijer en V. Shestalova, Vertical relationships between health insurers and healthcare providers, CPB Document 

167, augustus 2008. 
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Groei zorguitgaven vertraagt 

De groeicijfers voor de functie zorg worden met name in 2009 vertekend door 

financieringsverschuivingen. De algemene verlaging van de eigen bijdragen in de AWBZ in het 

kader van de afschaffing van de aftrek buitengewone uitgaven (BU) leidt tot een 

financieringsverschuiving in 2009. Als voor die verschuiving wordt gecorrigeerd, neemt het 

volume van de collectieve zorg met 3¾% toe in 2009. Deze groei is ongeveer gelijk aan de 

gemiddelde groei over de afgelopen jaren. Tegenover de ombuigingen bij de AWBZ staat de 

sterke groei van de persoonsgebonden budgetten. In 2010 komt de groei van de functie zorg met 

2% aanzienlijk lager uit dan in voorgaande jaren. Hoewel de introductie van forfaitaire 

tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten leidt tot een forse toename van de 

overige collectieve zorguitgaven, neemt het voor overheveling gecorrigeerd volume van de 

AWBZ als gevolg van een verdere beperking van de ondersteunende en activerende begeleiding 

af met ½%. Het is voor het eerst (sinds 1987) dat de gecorrigeerde uitgaven van de AWBZ 

dalen. 

Sterk stijgende sociale zekerheidsuitgaven door hogere werkloosheid 

De sociale zekerheidsuitgaven stijgen van 11,1% BBP in 2008 tot 12,7% BBP in 2010. Dit 

wordt vooral veroorzaakt door de forse toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW 

en bijstand), de vergrijzing (AOW) en de sterke groei van de zorgtoeslag. 

Het aantal WW-uitkeringsjaren stijgt van 150 000 in 2008 naar 275 000 in 2010. In de 

periode 2008-2010 vindt daarmee bijna een verdubbeling plaats. Het aantal bijstandsuitkeringen 

neemt toe van 265 000 tot 315 000 in 2010 (+ 20%). In 2009 worden de hogere bijstandslasten 

nog door de gemeenten gedragen vanwege de vastgestelde budgettering (3,9 mld euro). In 2010 

komen de hogere lasten grotendeels bij het rijk terecht vanwege de afgesproken bandbreedte 

rondom de budgetten. Het maximale ‘eigen risico’ voor gemeenten is 0,2 mld euro. 

Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen valt vooral de toename van het aantal Wajong-

uitkeringen op. Deze toename is al een aantal jaren aan de gang. In 2010 zal het aantal Wajong-

uitkeringsjaren 195 000 bedragen, een toename met 26 000 ten opzichte van 2008 (+15%). 

Daarmee vormen de Wajong-uitkeringen in 2010 meer dan een kwart van het totale 

arbeidsongeschiktenbestand. Ondanks de toename van het aantal Wajong-uitkeringen, blijft het 

totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen licht dalen. Dit komt voornamelijk doordat de 

daling van het WAO-volume nog altijd harder gaat dan de stijging van het WIA-volume. 

De verhouding tussen het aantal inactieven en actieven (i/a-ratio) stijgt fors in 2009 en 2010 

(zie figuur 4.4). Dit wordt in gelijke mate veroorzaakt door het toenemende aantal inactieven en 

het afnemende aantal actieven. De mutatie van de i/a-ratio is in vergelijking met de 

conjuncturele neergangen van begin jaren negentig en het begin van deze eeuw weliswaar zeer 

fors, maar in vergelijking met de recessie in de jaren tachtig niet. In de jaren 1981-1983 was de 

jaarlijkse mutatie van de i/a ratio even groot of groter dan in 2010. Ook het niveau van de i/a-

ratio is in 2009 en 2010 historisch gezien niet buitengewoon hoog. De i/a-ratio komt in 2010 uit 
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op bijna 69%, terwijl deze begin jaren negentig ruim hoger dan 70% en tijdens de conjuncturele 

neergang in de jaren tachtig zelfs 80% was. Deze forse daling over de tijd wordt voornamelijk 

veroorzaakt door enerzijds de toename van de arbeidsparticipatie onder vrouwen en ouderen en 

anderzijds de toegenomen prikkels in de sociale zekerheid om zo snel mogelijk weer uit te 

stromen. Zoals in de figuur is te zien vinden deze ontwikkelingen vooral in de tweede helft van 

de jaren negentig plaats. Uitgesplitst naar type inactieve blijkt dat het aantal mensen met een 

werkloosheidsuitkering in de jaren tachtig aanzienlijk hoger lag dan in 2010: de i/a-ratio voor 

de werkloosheidsregelingen was 18% in 1984, terwijl voor 2010 10% wordt voorzien. Deze 

daling is voornamelijk te danken aan het sterk afgenomen bijstandsvolume. 

De ‘overige’ sociale zekerheidsuitgaven lopen op van 3,1% BBP in 2008 tot 3,5% BBP in 

2010. Het aantal ontvangers van zorgtoeslag neemt sterk toe. In 2009 blijft de groei hiervan 

beperkt door de geringe stijging van de nominale premie, maar in 2010 komt het aantal 

huishoudens dat zorgtoeslag ontvangt uit op 6,1 mln, een stijging van 0,5 mln ten opzichte van 

2008. Naast deze volumestijging vindt ook nog een prijsstijging van 18% plaats ten opzichte 

van 2008, omdat de toeslag voor bestaande ontvangers hoger wordt. De uitgaven aan 

kinderopvang dalen in 2010 als gevolg van de ombuiging op de gastouderopvang. 

Figuur 4.4 Verandering in de i/a-ratio 1980-2010 en oorzaken overschrijding uitgavenkader 
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Uitgavenkader: grote overschrijding door hoge werkloosheidsuitgaven 

Voor elk van de jaren 2008-2011 zijn aan het begin van de kabinetsperiode uitgavenkaders 

vastgesteld voor de drie begrotingsdisciplinesectoren: rijksbegroting in enge zin, sociale 

zekerheid en arbeidsmarktbeleid (SZA) en zorg.
44

 Deze budgettaire kaders worden jaarlijks 

nominaal aangepast voor de actuele prijsontwikkeling van de nationale bestedingen. Deze 

prijsaanpassing wijkt in de praktijk af van de (niet-beleidsmatige) aanpassing van de loon- en 

prijsontwikkeling van de collectieve uitgaven: een dergelijk verschil weerspiegelt ruilvoetwinst 

of -verlies voor de collectieve sector. 

 
44 De begrotingsregels zijn zo aangepast dat alle kosten en opbrengsten van interventies in de financiële sector buiten de 

uitgavenkaders blijven. Daarmee komen alle kosten en opbrengsten van de interventies in de financiële sector direct ten 

laste of ten gunste van de staatsschuld.  
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De vertraagde reactie van de werkloosheidsuitkeringen op de conjunctuur 

De werkloosheid reageert vertraagd op de conjunctuur. Dit komt doordat bedrijven niet direct personeel kunnen en 

willen ontslaan als de bezettingsgraad afneemt. ‘Niet kunnen’, omdat het ontslagrecht in Nederland het niet toelaat om 

iemand op staande voet te ontslaan vanwege slechte bedrijfsresultaten. En ‘niet willen’ omdat met het ontslaan van 

personeel mogelijk meer geld en tijd is gemoeid dan het oplevert. Ook het aannemen van personeel wanneer de 

conjunctuur zich weer herstelt brengt kosten met zich mee. Daarom houden bedrijven bij een conjuncturele terugval 

liever tijdelijk een iets te grote hoeveelheid arbeid aan. Dit wordt ‘labour hoarding’ genoemd. 

 

Dergelijk gedrag leidt ertoe dat de werkloosheid vertraagd reageert op de conjunctuur. Er zijn echter aanwijzingen dat 

deze vertraging de afgelopen jaren is verkleind door een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo is 

het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het aantal mensen met een flexibel arbeidscontract toegenomen 

(zie rechterfiguur). Deze mensen zijn nu juist gemakkelijk heen te zenden als er geen werk meer is. Dit zou kunnen 

leiden tot een aanzienlijk snellere, en mogelijk ook sterkere, reactie van de werkloosheid op de conjunctuur. De 

verwachting is dat door invoering van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in 2002 het aantal zzp’ers de komende jaren 

nog met enkele honderdduizenden zal toenemen. Dit kan de reactie van de werkloosheid op de conjunctuur nog verder 

versnellen, omdat ‘labour hoarding’ bij zzp’ers veel minder speelt dan bij werknemers met een vast contract. Een 

flexibelere arbeidsmarkt heeft overigens ook een belangrijk voordeel: de herallocatie van arbeid vindt sneller plaats, wat 

de efficiëntie van de economie bevordert. Daardoor trekt de arbeidsmarkt bij economisch herstel ook sneller aan. 

Verloop van het aantal werkloosheidsuitkeringen         Ontwikkeling aantal zzp’ers en flexibele contracten
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Hoewel de conjunctuur pas vanaf half september (val Lehman Brothers) ernstig verslechterde, is de (kleine) oploop van 

het aantal WW uitkeringen in november en december historisch gezien opvallend vroeg. In de linkerfiguur is het verloop 

van het aantal WW en WWB uitkeringen over de tijd weergegeven. Hoewel het aantal uitkeringen voor beide regelingen 

in 2009 nog niet op een historisch gezien hoog niveau ligt, begint de verwachte oploop beduidend eerder dan in vorige 

periodes van laagconjunctuur en is tevens steiler. Kijkend naar 2010 loopt het aantal WW en WWB uitkeringen naar 

verwachting op tot respectievelijk 275 dzd en 315 dzd. Dit betreft jaargemiddelden, wat betekent dat het niveau eind 

2010 waarschijnlijk nog hoger zal liggen dan deze aantallen. Vooral voor de WWB geldt dat de oploop na 2010 nog 

verder door zal zetten. 

 

Voor de overheidsfinanciën betekent de snellere reactie van de werkloosheid op de conjunctuur dat overschrijdingen 

van het uitgavenkader sneller zullen ontstaan: ten opzichte van 2008 lopen de werkloosheidsuitgaven in 2009 met 1,5 

mld euro op en in 2010 met 2,5 mld euro, waardoor de uitgaven in dat jaar uitkomen op 13,5 mld euro. In termen van 

BBP stijgen de werkloosheidsuitgaven van 1,6% in 2008 naar 2,3% in 2010. 
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Van de uitgaven onder het kader zijn vooral de werkloosheidsuitkeringen en de lonen en prijzen 

conjunctuurgevoelig. In een neergaande conjunctuur staat tegenover hogere 

werkloosheidsuitkeringen veelal een verbetering van de ruilvoet (de stijging van de lonen en 

prijzen in de collectieve sector neemt meer af dan die van de prijs van de nationale 

bestedingen). De ruilvoetwinst die in de MEV 2009 nog werd geraamd op 2 mld euro voor 2009 

is in de huidige raming echter geheel verdwenen als gevolg van de lagere prijs nationale 

bestedingen, terwijl de contractloonstijging (bij reeds afgesloten contracten) nauwelijks is 

afgenomen. Pas in 2010 worden de sterk oplopende werkloosheidsuitgaven ten dele 

gecompenseerd door ruilvoetwinst (figuur 4.4). 

Tabel 4.4 Overschrijding uitgavenkader, 2008-2010 

 2008 2009 2010 

    
 mld euro                

    
Overschrijding ten opzichte van Miljoenennota 2009 − ¼ 2½   4½ 

w.v. rijksbegroting in enge zin − ¼ ¾ 1       

 sociale zekerheid en arbeidsmarkt − ½ 1¼ 4    

 budgettair kader zorg  ¼ ½ – ½ 

 

De collectieve uitgaven overschrijden in het actuele beeld voor 2009 het uitgavenkader, dat aan 

het begin van de kabinetsperiode is vastgesteld, met 2½ mld euro. Bij de rijksbegroting in enge 

zin overschrijden de uitgaven het kader met ¾ mld euro. Tegenover meevallende EU-afdrachten 

staan onder meer aanzienlijke uitgaventegenvallers bij de kinderopvang (½ mld euro), extra 

middelen voor wonen en wijken (¼ mld euro), afkoop van specifieke uitkeringen aan 

gemeenten (½ mld euro) en de doorwerking naar het Gemeente- en Provinciefonds.
45

 Bij de 

budgetdisciplinesector SZA is sprake van een overschrijding van 1¼ mld euro, vooral als 

gevolg van hogere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen. De zorguitgaven laten in 2009 naar 

verwachting een overschrijding zien van een ½ mld euro, vooral als gevolg van tegenvallers bij 

de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) en de kortdurende geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ). 

In 2010 wordt het uitgavenkader naar verwachting overschreden met 4½ mld euro. De 

uitgaven onder het kader rijksbegroting in enge zin laten volgend jaar een overschrijding zien 

van 1 mld euro. De winstafdracht DNB komt naar verwachting ½ mld euro lager uit dan eerder 

voorzien. Daarnaast zijn er tegenvallers bij de uitgaven aan kinderopvang (¼ mld euro), de EU-

afdrachten (¼ mld euro) en de doorwerking naar het Gemeente- en Provinciefonds. 

Hiertegenover staat een ruilvoetwinst van ¼ mld euro. De overschrijding van het SZA 

uitgavenkader bedraagt 4 mld euro. Tegenover een ruilvoetwinst van ¾ mld euro staan 4 mld 

euro hogere werkloosheidslasten en ¼ mld euro hogere arbeidsongeschiktheidslasten (vooral 

Wajong). De zorguitgaven laten volgend jaar naar verwachting een onderschrijding zien van ½ 

 
45 De interventies in de financiële sector werken niet door naar het gemeente- en provinciefonds. 
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mld euro. De tegenvallende ontwikkeling van de PGB’s en de kortdurende geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) wordt meer dan gecompenseerd door een ruilvoetwinst van ½ mld euro 

en ombuigingen op de AWBZ. 

4.4 Collectieve lasten 

Reële loonstijging houdt daling belastingen en premies beperkt 

De definitie van de microlastenontwikkeling (paragraaf 4.2) wijkt op enkele punten af van de 

beleidsmatige mutatie van de belasting- en premieontvangsten in tabel 4.5. In 2009 is de 

beleidsmatige mutatie per saldo vrijwel gelijk aan de microlastenontwikkeling. In 2010 is de 

beleidsmatige mutatie 1½ mld euro groter, omdat het afschaffen van de aftrek buitengewone 

uitgaven in 2009 vooral in 2010 tot extra belasting- en premieontvangsten leidt. Endogeen dalen 

de belasting- en premieontvangsten dit jaar per saldo iets minder sterk dan het BBP. Volgend 

jaar groeien de belasting- en premieontvangsten, maar blijven endogeen toch duidelijk achter 

bij de nominale ontwikkeling van het BBP. 

In 2009 ontwikkelt de loon- en inkomstenheffing zich aanzienlijk beter dan het BBP. Dit hangt 

samen met de stijging van de arbeidsinkomensquote door de reële loonstijging en de dalende 

winsten, de progressiewerking doordat inkomens meer stijgen dan de tabelcorrectiefactor (door 

de lage inflatie) en door de toename van werkloosheidsuitkeringen. Hier tegenover staat de 

verslechtering van winstgevendheid van zelfstandigen, hogere aftrek van pensioenpremie en de 

lagere box 3 ontvangsten (½ mld euro). Mede door de wereldwijde daling van de beurskoersen 

is het financiële vermogen van Nederlandse gezinnen in de loop van 2008 met ongeveer 45 mld 

euro afgenomen. Vermogen in box 3 wordt − vanaf een bepaalde drempel− belast met een 

heffing van 30% op een forfaitair rendement van 4%. Volgend jaar ontwikkelt de opbrengst van 

de loon- en inkomstenheffing zich grotendeels in lijn met het BBP. Ook in 2010 is er 

progressiewerking doordat de inkomens meer stijgen dan de inflatie en is er een forse toename 

van werkloosheidsuitkeringen. Hier tegenover staat dat de dalende arbeidsinkomensquote een 

negatief effect heeft op de ontvangsten loon- en inkomstenheffing. 

Bij de ontwikkeling van de premies werknemersverzekeringen spelen hoofdzakelijk dezelfde 

factoren een rol als bij de loon- en inkomstenheffing; uitzonderingen zijn het effect van de 

winst uit onderneming en het feit dat over uitkeringen relatief weinig premies 

werknemersverzekeringen worden ingehouden. De endogene ontwikkeling van de nominale 

ZVW-premie bestaat alleen uit de, zeer beperkte, groei van het aantal verzekerde volwassenen. 

Het inkomensafhankelijke deel van de ZVW-premies neemt endogeen toe door de stijging van 

de grondslag in 2009 en 2010. In beide jaren is sprake van een endogene stijging ten opzichte 

van het BBP; in 2009 wordt dat versterkt door de daling van het BBP. 
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Tabel 4.5 Belasting- en premieontvangsten 2008-2010 

 2008 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

     beleid                 endogeen         

        
 niveau in % BBP              mutaties in % BBP per jaar             

        
Loon- en inkomstenheffing 13,1 13,8 14,0 0,3 0,3 0,4 – 0,1 

Premies werknemersverzekeringen 3,2 2,9 2,8 – 0,4 0,0  0,1 – 0,1 

ZVW-premies 4,9 5,0 5,3 – 0,1 0,3 0,2 0,1 

Vennootschapsbelasting (excl. gas) 2,8 2,3 2,2 – 0,1 0,0 – 0,4 − 0,1 

Belastingen op productie en invoer 12,7 12,9 12,8 0,1 0,0 0,1 – 0,1 

Overige belastingen 2,4 2,3 2,2 0,1 0,0 – 0,2 − 0,1 

Totaal 39,1 39,1 39,3 – 0,2 0,6  0,2 − 0,4 

 

De ontvangsten vennootschapsbelasting ontwikkelen zich dit jaar naar verwachting nog 

negatiever dan het BBP; als aandeel van het BBP is sprake van een daling met 25%. 

Spiegelbeeldig aan de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote verslechteren de winsten dit 

jaar sterk. Ondanks een sterke daling van de arbeidsinkomensquote is ook volgend jaar sprake 

van een endogene daling van de vennootschapsbelasting ten opzichte van het BBP. Dit komt 

doordat de verslechterde winstgevendheid in 2009 met vertraging doorwerkt op de ontvangsten 

in 2010. De raming van de vennootschapsbelasting is met een aanzienlijke onzekerheidsmarge 

omgeven. Een belangrijke oorzaak hierachter is de asymmetrische behandeling van winsten en 

verliezen. Bij winst volgt een positieve aanslag. Bij verlies volgt echter geen negatieve aanslag, 

maar ontstaat de mogelijkheid te verrekenen met in andere jaren gemaakte winsten. De macro-

economische winst is het saldo van winsten en verliezen en kan de resultante zijn van hoge 

winsten en hoge verliezen òf van lage winsten en lage verliezen, met totaal verschillende 

implicaties voor de ontvangsten vennootschapsbelasting. Bovendien bestaat onzekerheid over 

het tijdstip waarop bedrijven hun verliezen verrekenen. Flinke mutaties in de 

vennootschapsbelasting (exclusief gas) zijn niet ongewoon. Begin jaren tachtig en in de periode 

2001-2003 was als aandeel in het BBP sprake van een daling met 30%. In de laatste periode 

was de economische teruggang veel beperkter, maar werd de grondslag van de 

vennootschapsbelasting aanzienlijk uitgehold door gestegen werkgeverspremies voor 

pensioenen (zie figuur 4.5). Deze factor is nu minder van belang. Wel wordt voor 2009 en 2010 

rekening gehouden met een additioneel effect van de kredietcrisis. De afgelopen jaren is circa 

een derde van de vennootschapsbelasting afkomstig van financiële ondernemingen. De 

winstgevendheid van financiële ondernemingen zal sterker dan gemiddeld teruglopen, onder 

meer door forse boekverliezen op financiële titels. De fiscale winst zal naar verwachting nog 

sterker dalen dan de operationele winst. 

De endogene daling van de belasting op productie en invoer, zoals btw, accijnzen en 

overdrachtsbelasting, blijft dit jaar per saldo wat achter bij die van het BBP. Dit komt vooral 

doordat de consumptie van huishoudens minder hard daalt dan het BBP. Daartegen over staan 

relatief sterke dalingen bij de overdrachtsbelasting (−15%), de BPM (−15%) en de 

invoerrechten (−10%). De daling bij de overdrachtsbelasting in dit jaar komt door een sterke 
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daling van de verkoop van woningen en een beperkte daling van de huizenprijzen. De daling bij 

de BPM weerspiegelt de sterk ingezakte verkoop van auto’s en de daling van de invoerrechten 

is het directe gevolg van veel minder invoer. Volgend jaar daalt de belasting op productie en 

invoer net als de consumptie van huishoudens ongeveer in lijn met het BBP. 

Figuur 4.5 Aftrekposten en VpB-ontvangsten, 1990-2010 

Aftrekposten                                                                            VpB-ontvangsten 
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Bij de overige belastingen leidt de daling van de energieprijzen bijna tot een halvering van de 

vennootschapsbelasting voor gas in 2009 en 2010. De daling van de winstgevendheid in 2009 

leidt dit jaar en volgend jaar tot een sterke daling van de dividendbelasting als percentage van 

het BBP. Dit komt mede omdat bedrijven waarschijnlijk geld nodig hebben om hun eigen 

vermogenspositie op peil te houden en noodzakelijke investeringen te financieren. 

4.5 Koopkracht 

Koopkracht verbetert in 2009 en blijft gelijk in 2010 

Dit jaar neemt de statische koopkracht in doorsnee met 2% toe (zie tabel 4.6). De inflatie daalt 

met 1,5%-punt tot 1%, terwijl de contractlonen nog met 3% stijgen, mede doordat bij de 

afsluiting van cao’s nog werd gerekend op een hoge inflatie en een lage werkloosheid. De reële 

loonstijging is 2%. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden (1½%) en 65-plussers (½%) blijft 

achter bij die voor werkenden (2½%). Dit komt doordat vooral werkenden profijt hebben van 

het afschaffen van de WW-premie voor werknemers. Uitkeringsgerechtigden met een 

bijstandsuitkering en 65-plussers hebben meer nadeel van het verlagen van de algemene 

heffingskorting, doordat dit doorwerkt in het sociaal minimum, waaraan bijstand en AOW 

gekoppeld zijn. Het aanvullend pensioen wordt niet of zeer beperkt geïndexeerd. De 65-plussers 

hebben gemiddeld meer vermogen dan de 65-minners en hebben daardoor meer nadeel van 

lagere rente- en dividendinkomsten. De afschaffing van de aftrek buitengewone uitgaven is 

ongunstig voor de koopkracht, maar voor chronisch zieken en gehandicapten gelden 

compenserende maatregelen. De huishoudens die dit jaar (extra) van de regeling gebruik maken  
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Tabel 4.6 Koopkracht naar huishoudtype, inkomensbron en huishoudinkomen, 2009-2010
a
 

       Tweeverdiener
c
     Alleenstaande  

        (ouders) 

       Alleenverdiener Alle huishoudtypen 

Bruto huishoudinkomen
b
 2009

 
2010 2009

 
2010 2009

 
2010 2009

 
2010 

         
 mediaan koopkrachtmutatie in %                                               

Werknemers         

< 175% WML ¾ ¼ 2¼ ½ 0    0    

175-350% WML 2    ¼ 2¾ ¼ 1½ ¼ 

> 350% WML 2¾ ¼ 2½ ¼ 2    ¼ 

}  2½       }    ¼     

         
Uitkeringsgerechtigden         

< 120% WML 1¾ ¼ ¼    ¼ 

> 120% WML 
}  ¾       } ¼  

2¼ ½ ¾     ¼ 
}  1½     }    ¼ 

         
65-plussers         

< 120% AOW 1¼ ¼ 1½  ¼ 

> 120% AOW 0     –  ¼ − ¾ – ¼ 
}  − ¾        } − ¼     }  ½     }  0        

         
Totaal       2    ¼ 

         a
 Statische koopkrachtmutaties exclusief incidentele inkomensmutaties.

 

b
 Bruto inkomen uit arbeid of uitkering; bruto minimumloon (WML) en bruto 100% AOW-uitkering zijn in 2009 ongeveer 18 000 euro. 

c
 De indeling van tweeverdieners naar inkomensbron is op basis van de meest verdienende partner. 

 

door bijvoorbeeld de aanschaf van een bril, hebben wel nadeel van het vervallen van de vorig 

jaar zeer populaire aftrekpost. 

 

In 2010 stijgt de statische koopkracht in doorsnee licht (¼%). Werkenden en 

uitkeringsgerechtigden gaan er iets op vooruit (¼%), 65-plussers blijven gelijk (0%). Vanwege 

de lage inflatie (1%) en de oploop van de werkloosheid zal de loonstijging afnemen tot 1½%, 

zodat een reële loonstijging van ½% resulteert. De aanvullende pensioenen worden naar 

verwachting niet geïndexeerd in 2010, waardoor de koopkracht voor de 65-plussers met een 

hoog aanvullend pensioen daalt. In 2010 gaan de geraamde ziektekostenpremies fors omhoog. 

De nominale ziektekostenpremie stijgt met 7%. De lage inkomens worden hiervoor 

gecompenseerd via de zorgtoeslag. De koopkracht van gezinnen met kinderen verslechtert 

doordat er 120 mln euro bezuinigd wordt op de kinderbijslag en het kindgebonden budget. 

Daarnaast wordt de kinderopvangtoeslag verder beperkt. De koopkracht van mensen die hun 

baan verliezen door de economische teruggang kan sterk afnemen. Bij de hier gepresenteerde 

statische koopkrachteffecten wordt echter geen rekening gehouden met individuele 

veranderingen zoals promotie, werkloosheid, samenwonen of scheiden. 

De spreiding in de koopkrachtontwikkeling is in 2009 vrij groot (zie figuur 4.7). Door het 

afschaffen van de aftrek buitengewone uitgaven gaan de huishoudens die hier in 2008 veel 

gebruik maakten er veelal op achteruit in koopkracht. Chronisch zieken die geen gebruik 

maakten van deze aftrek, gaan er op vooruit, doordat voor de nieuwe regeling geen aangifte 

nodig is. 
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Pensioenfondsen in zwaar weer 

De kredietcrisis heeft een grote invloed op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Tentatieve berekeningen geven aan 

dat de gemiddelde dekkingsgraad, die eind 2007 nog 144% van de nominale verplichtingen bedroeg, begin 2009 was 

gezakt tot circa 96%. Dit is extreem laag. In het Financieel Toetsingskader (FTK) is immers vastgelegd dat een fonds 

met een representatieve beleggingsmix van 50% risicodragende en 50% vastrentende activa een dekkingsgraad moet 

hebben van circa 125%. Tekorten beneden de 105% moeten binnen drie jaar worden weggewerkt. Recentelijk heeft 

minister Donner besloten de termijn tijdelijk te verlengen tot 5 jaar. Dit duidt op een acuut probleem bij een groot deel 

van de pensioenfondsen, temeer omdat het cijfer van 96% een gemiddelde is en een belangrijk deel van de fondsen 

hier nog (ruim) onder zit. 

 

Dit roept de vraag op wat hoe binnen de gestelde termijn van vijf jaar aan de eis van 105% kan worden voldaan. Het 

eerste mechanisme dat hieraan bijdraagt is dat het huidige premie- en beleggingsbeleid grosso modo is afgestemd op 

financiering van de met de premiebetaling verbonden vorming van reële pensioenverplichtingen (inclusief de 

toekomstige indexering), en daardoor hoger is dan nodig is voor afdekking van de nominale verplichtingen (dus zonder 

indexering). Zonder de inzet van de twee beschikbare instrumenten, indexatiekorting en premieverhoging, wordt 

hierdoor al een verbetering van de nominale dekkingsgraad gerealiseerd. Inzet van instrumenten zorgt voor een verdere 

verbetering. Een premieverhoging verbetert de dekkingsgraad direct via het vermogen. Bij korten op indexatie verbetert 

de dekkingsgraad ook verder. De analyse wijst uit dat een premieverhoging van 1% van de bruto loonsom de 

dekkingsgraad per jaar verbetert met 0,3%-punt. In vijf jaar is dit 1,6%-punt. Een indexatiekorting van 1%-punt is veel 

effectiever omdat deze aangrijpt op het veel grotere bedrag van de verplichtingen. Deze verhoogt de dekkingsgraad per 

jaar met circa 1%-punt. Bij de huidige raming voor de loon- en prijsontwikkeling voor de komende vijf jaar, waarbij 

zonder indexatiekorting de rechten gecumuleerd zouden toenemen met 10%, zou bij volledige indexatiekorting de 

dekkingsgraad verbeteren met 10%-punt.  

 

Wat betekent dit voor de vereiste inzet van deze instrumenten? Onderstaande tabel geeft hiervan een indruk voor 

pensioenfondsen in verschillende uitgangsposities. Bij een fonds met een dekkingsgraad van 100% blijkt geen inzet van 

instrumenten nodig. Bij lagere dekkingsgraden is dit al gauw wel het geval. Bij 95% is een gemiddelde indexatiekorting 

nodig van 30% en bij 90% van 85%. Bij nog ongunstiger uitgangsposities voldoet zelfs volledige indexatiekorting niet en 

is ook premieverhoging nodig. Bij een initiële dekkingsgraad van 80% bedraagt deze zelfs 6% van de loonsom. Deze 

uitkomsten geven aan dat, zelfs na verlenging van de termijn tot 5 jaar, een deel van de pensioenfondsen forse 

maatregelen zal moeten nemen. Hierbij is zelfs het korten op bestaande rechten (afstempelen) niet uitgesloten. 

 

Mogelijkheden om in 5 jaar een dekkingsgraad van 105% te bereiken, bij verschillende uitgangsposities 

Huidige dekkingsgraad 100% 95% 90% 85% 80% 

      

Inzet instrumenten      

Indexatiekorting (gemiddeld) 0 30% 85% 100% 100% 

Premieverhoging (gemiddeld) 0 0 0 2,5%-punt 6,0%-punt 

 

Het korten op de indexatie van de aanvullende pensioenen is ongunstig voor de koopkracht van 65-plussers. Het 

nadeel neemt toe naarmate het aanvullende pensioen een groter deel van het inkomen uitmaakt. Een cumulatieve 

korting van 10% in vijf jaar vermindert de koopkracht met zo’n 2% bij een aanvullend pensioen van 5000 euro per jaar 

en met zo’n 5% bij een aanvullend pensioen van 20 000 euro per jaar. Ook de huidige werkenden worden getroffen 

door indexatiekorting. Zij voelen dat echter pas na pensionering in de portemonnee. 
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Figuur 4.6 Koopkracht naar huishoudtype, inkomensbron en huishoudinkomen, mutaties in %, 2009 
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5 De kredietcrisis – oorzaken en gevolgen 

De kredietcrisis heeft de wereldeconomie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog gestort. Dit 

vraagt om diepgaande analyse van de achtergronden en gevolgen. De huidige recessie is van een totaal 

ander karakter dan die in het begin van de jaren tachtig. Toen waren te lage winsten en te geringe prikkels 

het probleem. Thans hebben we te maken met speculatieve zeepbellen en een bancaire crisis als gevolg van 

een overvloed aan besparingen enerzijds en gebrekkige regulering van en toezicht op het bancaire systeem 

anderzijds, die het tempo van financiële innovatie niet hebben kunnen bijhouden. De lange termijngevolgen 

van de crisis voor het niveau van de welvaart kunnen substantieel zijn. 

5.1 Great Moderation, bubbles en internationale onevenwichtigheden 

Aan de kredietcrisis ging een periode van grote macro-economische stabiliteit, oplopende internationale 

onevenwichtigheden, en speculatieve fluctuaties in huizenprijzen en aandelenkoersen vooraf. In reactie op 

de onbeheersbare inflatie in de jaren zeventig en tachtig was het monetaire beleid sterk gericht op 

stabiliteit. De periode van macro-economische stabiliteit is met de kredietcrisis ruw verstoord. Zeepbellen 

in huizenprijzen en aandelenkoersen zijn leeggelopen. Dit heeft de vermogensposities van banken sterk 

aangetast. Bij het ontstaan van de zeepbellen hebben macro-economische onevenwichtigheden een 

belangrijke rol gespeeld, waarbij de Amerikaanse markt overspoeld werd door een golf van besparingen 

vanuit China en olie-exporterende landen. 

5.1.1 Great Moderation
46

 

Sinds de heftige recessies in de jaren zeventig en begin jaren tachtig, is de macro-economische 

volatiliteit (gemeten als fluctuaties rond de trend) in bijna alle rijke landen sterk afgenomen. Dit 

verschijnsel heet de Great Moderation. Met de huidige kredietcrises werd deze trend ruw 

doorbroken.  

De timing en grootte van de afname van BBP-volatiliteit verschilt sterk per land (zie figuur 

5.1).
47

 De BBP-volatiliteit in de Verenigde Staten steeg tot aan 1984, waarna een sterke daling 

inzette. In Spanje, daarentegen, was in de jaren negentig van de vorige eeuw de BBP-volatiliteit 

eerder vergelijkbaar met die van de jaren zeventig dan met die van de jaren tachtig. Voor bijna 

alle rijke landen nam de BBP-volatiliteit zichtbaar af.
48

  

De patronen van de afname van inflatievolatiliteit komen internationaal redelijk overeen. In 

de Verenigde Staten, het Verenigd koninkrijk, België en Nederland is er bovendien een sterke 

correlatie tussen BBP- en inflatievolatiliteit, uiteenlopend van 0,62 tot 0,79. De correlaties in 

Frankrijk en Spanje liggen een stuk lager: respectievelijk 0,21 en 0,28. 

 
46 Voor een uitgebreidere analyse zie binnenkort te publiceren CPB Memorandum.  
47 Deze bevindingen komen overeen met eerdere bevindingen. Zie onder andere P. Summer, What caused the Great 

Moderation? Some Cross-Country Evidence, 2005 en J. Stock en M. Watson, Has the business cycle changed and why?, 

NBER Working Paper, no 9127, 2002. 
48 De eenwording van West- en Oost-Duitsland heeft geleid tot hoge volatiliteit begin jaren ’90 in Duitsland. Voor Duitsland is 

vanwege de eenwording geen lange reeks beschikbaar.  
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Figuur 5.1 Volatiliteit van BBP-volumegroei en van inflatie 1960-2007
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a
 Bron: OESO, 2008. De volatiliteit is gemeten aan de hand van een ‘rolling sample’ van 20 kwartalen. Elke observatie geeft 

de standaarddeviatie weer van de afgelopen 20 kwartalen. De observatie van 1965-I is dus de standaarddeviatie van 

groeicijfers (ten opzichte van zelfde kwartaal in het voorgaande jaar) van 1960-I tot en met 1965-I. 
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De afname van economische volatiliteit in Nederland tot het begin van de crisis 

In Nederland begon de inflatievolatiliteit halverwege de jaren zeventig te dalen terwijl de BBP-

volatiliteit sinds halverwege de jaren tachtig daalde. Begin van deze eeuw nam de volatiliteit 

tijdelijk toe. Momenteel leidt de kredietcrisis wederom tot grote schommelingen.  

De afname van BBP-volatiliteit hangt samen met een afname van de volatiliteit in bijna alle 

componenten van het BBP (zie tabel 5.1). Van de bestedingscategorieën was de afname het 

grootst bij de investeringen en het kleinst bij de overheidsbestedingen. Hoe groter de volatiliteit 

van een bestedingscategorie des te groter was de afname van volatiliteit. Ook de volatiliteit van 

andere macro-economische variabelen, zoals de rente en inflatie, nam gedurende de bestudeerde 

periode substantieel af in Nederland. 

Tabel 5.1 Macro-economische variabelen voor Nederland (1960 - 2007)
a
 

 Correlatie met 

BBP-groei 

Gemiddelde 

volatiliteit  

1960-1987 

Gemiddelde 

volatiliteit  

1987-2007 

Procentuele 

afname volatiliteit 

Volumes     

     
BBP (%) 1,00 0,023 0,012 48 

     

Private investeringen 0,65 0,087 0,049 44 

Consumptie 0,66 0,020 0,013 35 

Overheidbestedingen 0,00 0,020 0,014 30 

Export (totaal goederen en diensten) 0,66 0,051 0,033 35 

Import (totaal goederen en diensten) 0,64 0,046 0,035 24 

     
Prijzen     

Consumenten Prijs Index − 0,35 0,084 0,031 63 

BBP-deflator − 0,40 0,089 0,031 65 

Rente 0,29 2,195 1,137 48 

     a
 Volatiliteit is gemeten op dezelfde manier als in figuur 5.1.  

 

Voor een land in het eurogebied toont Nederland opvallend veel overeenkomsten met de 

patronen in de Angelsaksische landen, zie tabel 5.2. Daarvoor zijn twee oorzaken. Doordat 

Nederland veel (direct en indirect via andere landen) handelt met de Verenigde Staten, lift zij 

mee op de economische pieken en dalen van dat land. Daarnaast voerde Nederland al in de 

periode direct na 1982 een beleid dat, voor Europese begrippen, sterk lijkt op dat van de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, met name op het gebied van flexibilisering van 

de arbeidsmarkt. 

Tabel 5.2 Internationale correlaties met Nederlandse volatiliteit 1960-2007
a
 

 België Spanje Frankrijk Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk 

      
BBP-volatiliteit 0,65 0,14 0,21 0,90 0,67 

Inflatie volatiliteit 0,82 0,71 0,61 0,75 0,75 

      a 
Volatiliteit is gemeten op dezelfde manier als in figuur 5.1. 
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Begin van de Great Moderation 

De Great Moderation begon na een aantal cruciale beleidsveranderingen. In de jaren zestig en 

zeventig werd de inflatie geleidelijk onbeheersbaar. De traditionele Keynesiaanse economische 

theorie voorspelde een positieve samenhang tussen BBP-groei en inflatie. De jaren zeventig 

kenmerkte zich echter door hoge inflatie en lage economische groei (stagflatie). Dit kwam 

doordat vakbonden hogere lonen eisten en kregen en bedrijven die hogere lonen via hogere 

prijzen afwentelden. Vakbonden voorzagen deze reactie en gingen daarom de verwachte inflatie 

meer en meer incorporeren in hun looneisen, waardoor de inflatie verder opliep. Automatische 

prijsindexatie en koppelingen van lonen en uitkeringen versterkten dit probleem. De hoge 

looneisen holden de winstgevendheid van het bedrijfsleven uit. Onzekerheid over de 

toekomstige inflatie vergrootte het investeringsrisico. Beide verschijnselen zetten de 

bedrijfsinvesteringen onder druk, wat leidde tot werkloosheid. Doordat de overheid deze 

werkloosheid te lijf ging met Keynesiaans bestedingsbeleid was er voor vakbonden geen prikkel 

om te komen tot meer realistische looneisen. Bovendien liep het begrotingstekort uit de hand.
49

 

De enige manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken was een combinatie van een scherpe 

stijging van de rente, bezuinigingen bij de overheid en een beëindiging van automatische 

koppelingsmechanismen. Vanaf 1982 is die combinatie van beleid toegepast in met name de 

Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het afschaffen van de automatische 

prijscompensatie in 1982 heeft gezorgd voor een demping van het effect van prijsschokken op 

de lonen. Het uitbannen van de hoge inflatieverwachtingen bleek een moeizaam proces, dat 

gepaard ging met hoge werkloosheid en grote maatschappelijke kosten. Het bekende akkoord 

van Wassenaar heeft in Nederland een snellere aanpassing van looneisen en 

inflatieverwachtingen mogelijk gemaakt. 

Sinds deze periode wordt het monetaire beleid (met name de rentevoet van de centrale bank) 

ingezet om de inflatieverwachtingen onder controle te houden. Volgens de Taylor-regel moet 

voor elk procent dat de verwachte inflatie oploopt de nominale rente met meer dan één procent 

stijgen, zodat de reële rente toeneemt en de investeringen worden afgeremd.
50

 Daardoor neemt 

de werkloosheid toe en worden looneisen gematigd. 

Verklaringen van de Great Moderation 

Veranderingen in beleid en in economische structuur vormen de belangrijkste verklaringen voor 

de Great Moderation in de recente literatuur. Het blijkt echter niet goed mogelijk om de 

bijdrage van deze factoren precies te kwantificeren, zodat niet valt uit te sluiten dat toeval ook 

een belangrijke rol heeft gespeeld bij de afname van de volatiliteit.
51

 

 
49 Zie voor een vroege analyse van dit probleem: O.J. Blanchard en L.H. Summers, Hysteresis and the European 

Unemployment Problem, in S. Fisher, NBER Macroeconomic Annual 1986, Cambridge, MIT Press, 1986. Een uitgebreide 

empirische analyse is te vinden in R. Layard, S. Nickell en R. Jackman, Unemployment, Oxford University Press, 1991. 
50 J.B. Taylor, Staggered Wage Setting in a Macro Model, American Economic Review, 62, 1979, blz. 108-13. 
51 F. Smets en R. Wouters, Shocks and Frictions in the U.S. Business Cycle: A Bayesian DSGE Approach, American 

Economic Review, vol 97. no. 3, blz. 586-606, 2007. 
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Monetair, budgettair en arbeidsmarktbeleid 

Wat betreft het monetaire beleid is er ten eerste institutioneel veel veranderd, zoals de grotere 

onafhankelijkheid van centrale banken en het oprichten van de Europese Centrale Bank. Ten 

tweede kwam de focus van monetair beleid te liggen bij een lage, stabiele inflatie.
52

 Coibion en 

Gorodnichenko laten zien dat in de Verenigde Staten vanwege het hoge niveau van 

inflatieverwachtingen in de jaren zeventig de monetaire autoriteiten de inflatie niet in de hand 

wisten te houden.
53

 Omdat de output gap erg moeilijk te meten was, leidde dat tot een langdurig 

te ruim monetair beleid. Adequaat monetair beleid brengt een economie op de trade-off curve 

tussen de volatiliteit van inflatie en BBP: minder volatiliteit bij de één gaat altijd ten koste van 

meer volatiliteit bij de ander. Als gevolg van inadequate beleidsreacties, functioneerde de 

Amerikaanse economie in de jaren zeventig boven deze curve. Dit veranderde pas na de periode 

van inflatie afname in de eerste helft van de jaren tachtig. Lagere volatiliteit in de rest van de 

wereld, en zeker in belangrijke handelspartners zoals de Verenigde Staten, betekent via import 

en export automatisch ook lagere volatiliteit in Nederland. 

De Nederlandse aanpassing van het budgettaire beleid droeg waarschijnlijk ook bij aan de 

afname in de volatiliteit. Sinds 1994 wordt een trendmatig begrotingsbeleid gevoerd. Bij dit 

beleid worden uitgavenkaders voor meerdere jaren vastgesteld. Conjuncturele tegenvallers in de 

inkomsten komen dan voor rekening van de staatsschuld (en vice versa bij meevallers). Dit 

zorgt voor een automatisch anticyclisch beleid en stabiliseert het effect van economische 

schokken. Bovendien voorkomt het trendmatige begrotingsbeleid dat kabinetten proberen via 

stimuleringspakketten de werkloosheid tot beneden het evenwichtsniveau te brengen, waardoor 

de inflatie uit de hand zou lopen. Daarnaast zijn het financieringstekort en de staatsschuld 

teruggedrongen, zodat de regering bij een negatieve schok minder budgetbeperkingen heeft. 

Tot slot heeft Nederland in vergelijking met andere Europese landen een relatief flexibele 

arbeidsmarkt dankzij de grote uitzendmarkt.
54

 Het aanpassingsvermogen is echter minder 

soepel door de relatief hoge ontslagbescherming voor werknemers met vaste contracten in 

Nederland.
55

 

Structurele economische veranderingen 

De afgelopen decennia vonden er belangrijke structurele verschuivingen plaats in de 

Nederlandse economie. Globalisering verbond Nederland meer met de rest van de wereld. 

Technologische vooruitgang, zorgde voor betere transportmogelijkheden en vooruitgang op het 

gebied van communicatie. Ook zijn productieprocessen in de opkomende dienstensector 

 
52 L. Gonzáles Cabanillas en E. Ruscher, The Great Moderation in the euro area: What role have macroeconomic policies 

played?, Economic Papers no. 331, Europese Commissie, 2008.  
53 O. Coibion en Y. Gorodnichenko, Monetary Policy, Trend Inflation and the Great Moderation: An Alternative Interpretation, 

NBER Working Paper 14621, 2008.  
54 R. Duval, J. Elmeskov en L. Vogel, Structural Policies and Economic Resilience to Shocks, OECD Economic Department 

Working Papers no. 567, 2008. 
55 Zie bijvoorbeeld R. Faberman, Job Flows, Jobless Recoveries and the Great Moderation. Federal Reserve Bank of 

Philadelphia Working Paper no. 08-11, 2008 en A. Deelen, E. Jongen en S. Visser, Employment Protection Legislation; 

lessons from theoretical and empirical studies for the Dutch case, CPB Document 135, 2006.  
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flexibeler dan in de industrie, waardoor de economie minder voorraadafhankelijk werd.
56

 

Daarnaast heeft de opkomst van de diensteneconomie en ICT-sector en de afname van olie-

intensiteit de structuur van de economie veranderd.  

Deze factoren zorgden voor sterkere onderlinge economische relaties tussen de 

geïndustrialiseerde landen. Deze wederzijdse afhankelijkheid zorgde voor een goede buffer 

tegen kleine schokken. Als er echter onverwacht een grote schok optreedt, wordt iedereen 

geraakt.
57

 Daarnaast heeft globalisering geleid tot meer specialisatie wat de gevoeligheid voor 

schokken in deze sector vergroot heeft.  

Het belang van olie in onze economie is sterk afgenomen. Dit komt voornamelijk door 

verschuivingen in productiestructuur, zuiniger energieverbruik en verschuiving naar andere 

energiebronnen. Tussen 1973 en 2002 nam het olieverbruik per eenheid BBP met meer dan de 

helft af. Per duizend dollars daalde het ton olie-equivalent van 0,13 tot 0,06.
58

 De gevoeligheid 

voor olieprijsschommelingen nam hierdoor sterk af.
59

 

Gevolgen van de vermeende lagere volatiliteit 

Lagere volatiliteit zorgt voor een beter beeld van de toekomstige economische situatie. 

Consumenten, bedrijven en financiële intermediairs lopen minder risico en hebben daardoor 

meer vertrouwen in de toekomst. Consumenten houden hierdoor kleinere buffers aan voor 

economisch minder gunstiger tijden en zijn bereid zich meer in de schulden te steken. Dit 

vertaalt zich in additionele consumptie van duurzame goederen en woningdiensten en lagere 

besparingen. Ook bedrijven zijn bereid om grotere risico’s te nemen, wat resulteert in 

additionele investeringen. De lagere risico-inschatting betekent ook dat financiers eerder bereid 

zijn aan consumenten en bedrijven de financiële middelen te verstrekken die zij nodig hebben 

voor het doen van consumptieve uitgaven en investeringen.  

Een nadeel van de lagere volatiliteit is dat men onterecht er vanuit gaat dat de lage onzekerheid 

blijvend is, waardoor risico’s te laag worden ingeschat. 

5.1.2 Internationale onevenwichtigheden in de aanloop van de kredietcrisis 

De verbeteringen in het monetaire, het begrotings- en het arbeidsmarktbeleid hebben er aan 

bijgedragen dat de problemen van bovenmatige inkomensclaims en uit de hand lopende inflatie 

en overheidsfinanciën zijn opgelost. Deze problemen vormden de achtergrond voor de recessies 

uit de jaren zeventig en tachtig, maar hebben geen rol gespeeld in de kredietcrisis. De huidige 

crisis is het gevolg van een explosief mengsel van macro-economische onevenwichtigheden
60

 

 
56 Voor aanwijzingen voor de Verenigde Staten zie J. Kahn, M. McConnell en G. Perez, On the causes of the increased 

stability of the U.S. Economy, FRBNY Economic Policy Review , 2002, blz. 183-202. 
57 Essay van Daron Acemoglu, MIT, 6 januari 2009. 
58 CPB, Macro Economische Verkenning 2005, blz. 85, 2004. 
59 Zie O. Blanchard en J. Gali, The macroeconomic effects of oil shocks: why are the 2000s so different from the 1970s? 

NBER Working Paper 13368, 2007.  
60 Zie R.J. Caballero, E. Farhi en P.-O. Gourinchas, Financial Crash, Commodity Prices and Global Imbalances, NBER 

Working Paper 14521, 2008. Het CEP 2007, blz.140 wijst ook op de risico’s van deze betalingsbalansonevenwichtigheden, 

die de achilleshiel van de huidige succesvolle globalisering zouden kunnen zijn. 
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en een reguleringskader voor financiële markten dat geen gelijke tred heeft gehouden met 

financiële innovaties. Deze paragraaf schetst hoe macro-economische onevenwichtigheden 

hebben bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. In deze macro-economische 

interpretatie spelen zeepbellen op de huizen- en aandelenmarkten een belangrijke rol. In 

paragraaf 5.2 wordt ingegaan op regulering en toezicht op financiële markten. 

Internationale onevenwichtigheden
61

 

Sinds het begin van deze eeuw hebben opkomende economieën in Azië en olieproducerende 

landen grote overschotten op hun lopende rekening (zie figuur 5.2). In China leidde de 

afwezigheid van enige vorm van formele sociale zekerheid en oudedagsvoorzieningen tot een 

grote spaarbehoefte. De financiële markten in de opkomende economieën en olieproducerende 

landen zijn niet in staat om deze besparingen en inkomende deviezen goed te beleggen. In 

essentie worden op een financiële markt claims op toekomstige output verhandeld. De 

geloofwaardigheid van die claims vereist een goed ontwikkeld rechtssysteem met goed 

gedefinieerde eigendomsrechten. De Azië-crisis van 1997 maakte duidelijk dat het daaraan in 

die landen ontbrak, zodat de besparingen elders een bestemming moesten vinden. Zij vonden 

vlot hun weg naar de Verenigde Staten, waar het tekort op de lopende rekening opliep tot ruim 

6% van het BBP in 2005. Het ruime kapitaalaanbod leidde tot een onderschatting van financiële 

risico’s en een historisch lage rentestand in de Verenigde Staten.
62

 Deze rentedaling trok de 

onbalans in de internationale kapitaalstromen echter onvoldoende recht. 

Naast de omvang vormde ook de samenstelling van de buitenlandse schuld een toenemend 

risico voor de Amerikaanse economie.
63

 Obligaties met een laag risico kwamen grotendeels in 

handen van buitenlandse overheden en centrale banken, die in hun beleggingsstrategie streven 

naar minimaal risico. De hoge buitenlandse vraag naar obligaties leidde tot een lage rentestand. 

Geconfronteerd met dit lage rendement hebben binnenlandse beleggers laag renderende 

obligaties gesubstitueerd voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen. Het gevolg was dat 

de portefeuilles van Amerikaanse beleggers risicovoller werden. Daarnaast was de lage 

rentestand voor bedrijven de aanleiding tot een verdere verhoging van de leverage (meer 

vreemd vermogen, minder eigen vermogen), wat hun financiële kwetsbaarheid heeft vergroot. 

 

 
61 Net als de meeste eerdere financiële crises is ook deze crisis voorafgegaan door een combinatie van ‘financial 

liberalisation’ en ‘significant credit expansion’. Zie Kaminsky en Reinhart, The twin crises: the causes of banking and 

balance-of-payments problems, American Economic Review, 89, blz. 473-500, 1999, en Allen en Gale, Bubbles and crises, 

Economic Journal, 110(460), blz. 236-255, 2000. 
62 Meer hierover in het kader ‘Was het expansieve Amerikaans monetaire beleid een belangrijke oorzaak van de financiële 

crisis?’. 
63 Zie R.J. Caballero en A. Krishnamurthy, Global imbalances and financial fragility, NBER Working Paper 14688, 2009. 
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Figuur 5.2 Lopende rekening, als percentage van het wereld BBP 
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Bron: eigen berekeningen op basis van International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, oktober 2008. 

 

Sterke stijging van huizenprijs, aandelenkoers en olieprijs 

Het overvloedige kapitaal zocht zijn weg naar financiële markten in de Verenigde Staten. De 

huizenprijzen werden opgedreven door het ruime aanbod van hypothecaire leningen. In de 

periode van 1998 (vlak na de Azië-crisis) tot 2006 stegen de huizenprijzen in de Verenigde 

Staten met meer dan 10% per jaar. Maar niet alleen de huizenmarkt werd besmet. Ook de 

aandelenkoersen (Dow Jones) stegen met bijna 2% per maand tussen augustus 2006 en de piek 

in oktober 2007 (zie figuur 5.3). Toen de slechte kwaliteit van de verstrekte hypotheekleningen 

aan het licht kwam in de zomer van 2007, kwam een eind aan de stijging van de 

aandelenkoersen. 

Wat volgde was een sterke stijging van de olieprijs, van ongeveer 80 dollar in oktober 2007 

tot de piek van 144 dollar begin juli 2008.
64

 Deze stijging kan verklaard worden door de 

toenemende vraag op de oliemarkt. Deze vraag werd mede veroorzaakt door de aanhoudende 

groei in zich snel ontwikkelende landen zoals China. Door de toegenomen vraag is de 

reservecapaciteit van OPEC sinds de jaren negentig sterk gedaald, wat tot een opwaartse druk 

op de prijzen leidde. Dit gold zeker voor de periode tot het najaar 2007, toen er een positieve 

correlatie bestond tussen olieprijzen en aandelenkoersen. Een hogere aandelenkoers duidt op 

een toename van economische activiteit, wat de stijging van de olieprijs verklaart. Dit verklaart 

echter niet de prijsstijging in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008. In die periode was 

sprake van een negatieve correlatie, zowel over de periode als geheel als op dagbasis. Dit  

 
64 Ook de prijzen van andere grondstoffen, zoals goud, groeiden sterk. De goudprijs is echter op het hoge niveau van rond 

900 dollar per kilo gebleven. Zie http://www.goldprice.org/gold-price-history.html. 
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Was het expansieve Amerikaanse monetaire beleid een belangrijke oorzaak van de financiële crisis? 

De Federal Reserve wordt vaak bekritiseerd dat zij de rente te lang te laag heeft gehouden, waardoor zij heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van een zeepbel in de huizenprijzen en daarmee aan de financiële crisis. Baily e.a. (2008) 

stellen dat deze kritiek terecht is, omdat zij het als taak van monetair beleid zien om de vorming van zeepbellen tegen te 

gaan.
a
 Wel stellen zij dat de invloed van de Federal Reserve niet overschat mag worden. Het relatieve grote aanbod 

van besparingen was een andere belangrijke oorzaak van de lage rentevoeten, wat blijkt uit het feit dat de 

hypotheekrente laag bleef nadat de Fed de rente verhoogde van 1% tot 5¼% vanaf medio 2004 tot medio 2006. 

Inflatie Verenigde Staten, 1975-2008 
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McCallum (2006) berekent de rentevoet die volgt uit een Taylor-regel, zie paragraaf 5.1.1.
b
 Hij vindt dat de actuele 

Federal Funds rente in de jaren 2002-2005 veel lager is gezet dan dit Taylor-niveau. Volgens deze maatstaf was het 

monetaire beleid dus te expansief in deze periode. Elmendorf (2007) komt tot dezelfde bevinding, maar stelt dat de 

vereiste stijging van de rente niet had geleid tot een heel andere economische ontwikkeling.
c
 De ontwikkeling van de 

kerninflatie in de Verenigde Staten laat zien dat de toename van de inflatie in de afgelopen jaren beperkt is gebleven, 

wat niet duidt op sterk expansief monetair beleid. 

 
a
 M.N. Baily, R.E. Litan en M.S. Johnson, The Origins of the Financial Crisis, Fixing Finance Series – paper 3, the Brookings Institution, 

2008. 
b
 B.T. McCallum, Policy-Rule Retrospective on the Greenspan Era, mimeo, 2006. Hij stelt echter dat de Taylor regel geen adequate 

beschrijving geeft van het monetair beleid van 18 jaar Greenspan, maar vervangen moet worden door de base-money growth rate rule. 

Volgens deze regel is het monetair beleid in de laatste jaren van Greenspan niet anders geweest dan daarvoor. 
c
 D.W. Elmendorf, Was the Fed too easy for too long?, mimeo, the Brookings Institution, 2007. 

 

suggereert dat olie een alternatieve belegging vormde voor financiële middelen die uit de 

aandelenmarkt werden teruggetrokken. 

 

Speculatie is gebaseerd op een verwachte prijsstijging. Het feit dat de 4-maands future prijs in 

deze periode lager lag dan de actuele prijs spreekt tegen dit speculatiemotief. Het International 

Energy Agency concludeert dan ook dat ‘market fundamentals appear to have played the 

leading role in driving up prices, though financial investors may have amplified the impact’.
65

 

 
65 In het voorjaar van 2009 komt het CPB samen met het Planbureau voor de Leefomgeving met scenario’s voor de lange- 

termijnolieprijs. 
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Figuur 5.3 Dow Jones Index en olieprijs 
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De zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt 

De explosieve stijging van de huizenprijzen in de Verenigde Staten met meer dan 10% per jaar 

duidt op een zeepbel. De lage rente op nieuwe leningen vergrootte de leencapaciteit van 

Amerikaanse gezinnen en daardoor de huizenprijs. De verwachte prijsstijging werd gebruikt om 

huizen voor een nog grotere groep bereikbaar te maken, door hypotheken te financieren met 

behulp van deze stijging. Doordat meer mensen zich aldus een huis konden veroorloven, liep de 

vraag naar huizen verder op en hield de prijsstijging langer aan.  

Op lange termijn kunnen huizenprijzen niet hoger zijn dan de bouwkosten van een nieuw 

huis, omdat een hogere huizenprijs automatisch de bouw van nieuwe huizen uitlokt. In het 

publieke debat in de Verenigde Staten werd de huizenprijsstijging echter verklaard uit de 

schaarste aan gewilde locaties, met name in een aantal grote steden en in Californië en 

Florida.
66

 De hoge huizenprijzen leidden echter tot een sterke groei in woningbouw (zie figuur 

2.9). 

De stijging van de huizenprijs heeft dus enige tijd zowel de vraag als het aanbod van huizen 

gestimuleerd. Deze situatie kan echter niet aanhouden, omdat de rente niet kan blijven dalen en 

omdat de nieuwbouw vroeg of laat de vraag zal inhalen. Op dat moment loopt de speculatieve 

zeepbel leeg: bouwers krijgen niet de verwachte prijs voor hun huis en kopers behalen niet de 

prijsstijging die aan hun hypotheek ten grondslag lag. 

 
66 Zie R. Shiller, The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What to Do About It, Princeton 

University Press, 2008. 
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Rationeel gedrag kan leiden tot zeepbellen 

Als het rendement op nieuwe investeringen daalt, stijgen de koersen van bestaande financiële 

titels, zoals aandelen en obligaties, omdat de netto contante waarde van een gegeven 

inkomensstroom toeneemt door het lagere rendement op nieuwe titels. Voor reële 

vermogensbestanddelen, zoals huizen, is een stijgende prijs het equivalent van een 

koersrendement op financiële titels. Deze combinatie van dalende directe rendementen en hoge 

koersrendementen leidt gemakkelijk tot speculatieve zeepbellen, omdat de gedachte kan 

postvatten dat die koersrendementen een blijvend verschijnsel zijn, terwijl ze in feite ophouden 

zodra het directe rendement niet verder daalt. 

Op het eerste gezicht lijken speculatieve zeepbellen een verschijnsel dat zich alleen laat 

verklaren vanuit irrationaliteit. Blanchard en Watson hebben echter laten zien dat ook in een 

wereld met louter rationele beleggers speculatieve zeepbellen niet uitgesloten zijn.
67

 Zolang 

iedereen er van uitgaat dat ook morgen de koersrendementen blijven bestaan, blijven beleggers 

investeren, zodat het verwachte rendement daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Iedereen weet dat 

er ooit een einde aan dit mooie spel moet komen, maar niemand weet wanneer. Erop gokken dat 

de zeepbel nog wel even aanhoudt heeft een even hoog rendement dan erop gokken dat de bel 

morgen leegloopt. Deze zeepbellen zullen vooral ontstaan in vermogenstitels met een 

inelastisch aanbod, zodat een vergroting van het aanbod de prijs niet kan stabiliseren. 

Zeepbellen vergroten onzekerheid 

Speculatieve zeepbellen creëren een nieuwe vorm van onzekerheid: wanneer zal de zeepbel 

barsten? En hoever zal dit doorwerken in de prijzen van andere vermogenstitels? Hoe groter de 

zeepbel, des te groter de onzekerheid over de omvang van de klap. Een zeepbel klapt zelden in 

één keer. Meestal is er een verlengde periode van hogere onzekerheid. Figuur 5.4 geeft de 

dagelijkse volatiliteit van de aandelenkoersen (Standard & Poor) weer sinds 1950. De grijze lijn 

is de logaritme van het koersniveau en de zwarte lijn is de volatiliteit (de verandering in de log). 

De figuur laat zien dat er sprake is van clusters van grote volatiliteit, die vaak beginnen met een 

forse koersdaling, die minstens is ingegeven door de angst dat de koersen zijn opgedreven door 

speculatie, zoals in 1957, 1962, 1966, 1970, 1974, 1987, 1998, 2001, 2002, en 2008. De figuur 

laat zien dat de periode sinds het faillissement van Lehman Brothers op 15 september 2008 een 

periode is van extreme onzekerheid. Merk op dat het hier niet gaat om de risicoperceptie, maar 

om het feitelijke beleggingsrisico, zoals dat blijkt uit gerealiseerde aandelenkoersen. In 

diezelfde periode is ook het renteverschil tussen staatsleningen en obligaties van bedrijven met 

een BBB-rating dramatisch toegenomen, van ongeveer 300 basispunten tot meer dan 700 

basispunten (zie figuur 2.16). Gezien het toegenomen risico op de aandelenmarkt kan deze 

stijging eigenlijk nauwelijks verbazing wekken.  

 
67 O.J. Blanchard en M.W. Watson, Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets, NBER Working Paper 0945, 

1982.  
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Figuur 5.4 Standard & Poor, 1950-2009 

 

Waarom heeft het leeglopen van zeepbellen zulke negatieve reële effecten? 

De huidige voorzitter van de Fed, Bernanke, heeft in zijn academische carrière baanbrekend 

onderzoek gedaan naar de invloed van financiële markten op de macro-economie.
68

 Waarom 

heeft een daling van de waarde van vermogenstitels zulke grote reële effecten? Het antwoord op 

die vraag ligt in het functioneren van de kredietmarkt. Bedrijven kunnen alleen krediet krijgen 

tegen onderpand. Een daling van de waarde van vermogenstitels holt de waarde van hun 

onderpand uit. Dit beperkt hun capaciteit om krediet aan te trekken, ook voor rendabele 

projecten. Onroerend goed is ideaal onderpand. De naam ‘onroerend goed’ zegt het al: de 

schuldenaar kan er niet met het onderpand vandoor als hij zijn schulden niet meer kan afbetalen. 

Een daling van de waarde van onroerend goed vermindert dus de kredietwaardigheid van 

bedrijven en heeft daardoor sterke negatieve macro-economische effecten. 

Waarom heeft de huidige kredietcrisis een zoveel groter effect op de economie dan het 

leeglopen van de internetzeepbel in 2002/2003? Het leeglopen van de zeepbellen in 

huizenprijzen en aandelenkoersen heeft het eigen vermogen van de bankensector weggevaagd. 

Door de hefboomwerking van banken, iedere euro eigen vermogen kan via het aantrekken van 

geld van depositohouders meerdere malen worden uitgeleend, heeft dit een veel groter effect op 

het functioneren van de kapitaalmarkt dan een aantasting van het bedrijfsvermogen (zie ook 

5.2.3).  

Op zichzelf zou men verwachten dat als er zoveel behoefte is aan kredietverlening, dat 

banken dan gemakkelijk nieuw eigen vermogen kunnen aantrekken. Echter, de onzekerheid 

over de waarde van de bestaande vorderingen van de banken is zo groot, dat het niet mogelijk is 

 
68 B. Bernanke, M. Gertler en S. Gilchrist, The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework, NBER 

Working Paper 6455, 1998. 
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om nieuw kapitaal aan te trekken. Bovendien zullen kapitaalverschaffers alleen kapitaal willen 

verstrekken als ze daarmee niet voor de verliezen uit het verleden moeten opdraaien. Goede 

macro-economische modellen met een bankensector zijn schaars, maar zullen de komende tijd 

ongetwijfeld worden ontwikkeld. Met de analyses van Bernanke, Gertler en Gilchrist in de hand 

valt wel te begrijpen waarom de huidige kredietcrisis zo’n gigantische omvang heeft gekregen. 

5.1.3 Beleidsimplicaties 

 

Een Keynesiaanse vraaguitval 

De hoge risico-opslag op leningen aan bedrijven betekent dat het bedrijfsleven alleen tegen zeer 

hoge kosten aan kapitaal kan komen, zowel voor eigen als voor vreemd vermogen (zie figuur 

2.19). De beschikbare besparingen kunnen nauwelijks hun weg vinden naar het bedrijfsleven: 

vraag en aanbod van kapitaal kunnen elkaar niet bereiken. Hier dreigt een klassiek geval van 

Keynesiaanse vraaguitval, waarbij de activiteiten in de economie zo ver worden 

teruggeschroefd totdat het niveau van de besparingen weer in overeenstemming is met de 

investeringsvraag. De normale oplossing voor het kapitaaloverschot is een daling van de rente, 

maar gegeven de huidige lage geldmarktrente is dit minder effectief. Een alternatief is dat de 

overheid de besparingen opneemt en zelf investeert of gebruikt als onderpand of garantstelling 

voor het bedrijfsleven.  

In dit opzicht wijkt deze crisis sterk af van de recessie in de eerste helft van de jaren tachtig. 

Toen waren de lonen te hoog en de winsten te laag, toen was het verschil tussen uitkeringen en 

lonen zo klein dat werken vanuit financieel opzicht nauwelijks loonde, toen was de inflatie 

onbeheersbaar en waren de overheidsfinanciën structureel uit het gareel. De beleidsreactie op de 

huidige recessie moet dus ook een andere zijn dan die in de jaren tachtig.  

Monetair beleid tegen zeepbellen 

Net zoals bovenmatige inkomensclaims en inadequaat monetair beleid in de jaren zeventig tot 

grote risico’s in het economische verkeer leidden, zo leidt in dit decennium het ontstaan van 

speculatieve zeepbellen tot extra onzekerheid over het moment van leeglopen. De nadelige 

gevolgen van het ontstaan en leeglopen van zeepbellen zijn te groot om te negeren: monetair 

beleid zal zich ook moeten richten op macro-financiële stabiliteit.
69

  

Een groot probleem vormt echter de identificatie van een zeepbel in vermogenstitels. 

Bernanke en Gertler laten zien dat de onzekerheid over de fundamentele waarde te groot is om 

daar met succes op te kunnen sturen.
70

 Als een geschikte maatstaf voor financiële stabiliteit 

wordt gevonden, kan deze worden opgenomen in Taylor’s regel. Het gevaar van deze 

aanpassing is dat de versnippering van de doelstelling ten koste gaat van geloofwaardige 

inflatiebestrijding. Het IMF schat bovendien in dat de reactietijd van aandelenkoersen op 

 
69 International Monetary Fund, Lessons of the global crisis for macroeconomic policy, 19 februari 2009. 
70 B. Bernanke en M. Gertler, Monetary policy and asset price volatility, NBER Working Paper 7559, 2000. Zie ook de 

eerdere discussie in het CEP 2008. 
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veranderingen in het rentebeleid te groot is om hier effectief op te kunnen sturen. Tenslotte is 

het rente-instrument te bot om zeepbellen in specifieke titels, zoals huizenprijzen of aandelen, 

effectief te kunnen bestrijden. 

In tijden van groot optimisme over koersstijgingen kunnen monetaire autoriteiten beter 

tegengas geven via zorgvuldige regulering en toezicht.
71

 Dit instrument kan gerichter ingezet 

worden dan het rente-instrument. Er is echter geen aanleiding voor overdreven optimisme over 

de kansen op succes op dit terrein. Financiële crises zijn zo oud als het kapitalisme. Er zijn er 

reeds honderden geweest.
72

 Tot nog toe is het niet gelukt om dergelijke zeepbellen te 

voorkomen. Bovendien wijst Filardo op de gevoeligheid van het aanduiden van zeepbellen door 

de centrale bank, zodat het waarschuwen voor een ‘bubble may generate more heat than light’.
73

 

Beleid kan onevenwichtigheden niet voorkomen 

Zonder hervormingen in onder andere pensioenvoorzieningen zal het overschot op de lopende 

rekening van China blijven bestaan. Gezien de verwachting dat de olieprijs weer op zal lopen 

zodra de wereldeconomie zich herstelt, zullen olielanden blijven zoeken naar externe 

investeringsmogelijkheden voor de overschotten op hun lopende rekening. Een eerste dankbare 

bestemming voor deze besparingen vormt het oplopende overheidstekort in de Verenigde 

Staten. Daarna zullen besparingen ook hun weg weer vinden naar de Amerikaanse financiële 

instellingen. De Verenigde Staten staat voor een moeilijk dilemma. Enerzijds zouden zij hun 

tekort op de lopende rekening en hun overheidstekort moeten verminderen (of zelfs ombuigen), 

als zij de toekomstige generaties niet met nog grotere schuldenlasten willen opzadelen. 

Anderzijds zal dit beleid spanningen op de wereldmarkt versterken. 

Deze onevenwichtigheden zullen niet onvermijdelijk leiden tot nieuwe zeepbellen en daarop 

volgende crises. Bij goede regulering en toezicht op financiële instellingen hoeft het grote 

aanbod van kapitaal niet zulke dramatische gevolgen te hebben. Maar omdat regulering altijd 

imperfect zal blijven, moeten overheden meer aandacht besteden aan de gevaren van grote 

structurele kapitaalstromen.
74

 

 

 
71 IMF, op. cit. 
72 Voor een overzicht, zie C.P. Kindleberger en R.Z. Aliber, Manias, Panics, and Crashes; A History of Financial Crises, 

Palgrave McMillan, New York, 2005. 
73 A. Filardo, Monetary policy and asset price bubbles: calibrating the monetary policy trade-offs, BIS Working Paper 155, 

2004. 
74 IMF, op. cit. 
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5.2 De Nederlandse financiële markten en de kredietcrisis 

De Nederlandse financiële sector, die de afgelopen decennia hard is gegroeid en geïnternationaliseerd, is 

sterk geraakt door de financiële crisis. Ongekend omvangrijke overheidssteun houdt grote delen ervan 

overeind. De discussie over de beste inrichting en regulering, na terugkeer van rust op de financiële 

markten, is in volle gang. Reikwijdte en uitvoering van regulering zullen moeten veranderen. Daarbij dient 

niet uit het oog te worden verloren dat goedwerkende financiële markten essentieel zijn voor economische 

groei.  

5.2.1 Terugblik op de afgelopen kwart eeuw  

Als gevolg van deregulering van financiële markten, internationalisering, de snelle 

ontwikkeling van informatietechnologie (IT) en de toegenomen welvaart hebben de financiële 

markten in de afgelopen kwart eeuw spectaculaire ontwikkelingen laten zien. 

Uitbundige groei is het eerste belangrijke kenmerk van de financiële sector in de afgelopen 

kwart eeuw. Dit blijkt vooral uit de relatief sterke groei van de balansen van financiële 

instellingen. In de periode 1990-2007 namen uitstaande leningen (vorderingen) van banken 

10% per jaar toe. Zij verdubbelden daardoor tot meer dan 400% BBP (tabel 5.3 en figuur 5.5). 

Financiële bezittingen (vorderingen) van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen 

namen minder sterk toe en kenden rond de eeuwwisseling een forse terugslag. Deze terugslag 

kwam door het leeglopen van de ICT-luchtbel, waardoor de aandelenkoersen sterk terugvielen. 

 Tabel 5.3 Financiële balansen van binnenlandse sectoren
a
, 1990-2007 

 Vorderingen    Schulden       Netto financieel vermogen 

 1990 2007 

Veran-

dering  1990 2007 

Veran-

dering  1990 2007 

Veran-

dering 

          
 % BBP          % BBP             

            
Financiële instellingen 497 1024 527  508 1037 529  − 11 − 13 − 1 

   Banken 191 410 220  190 415 225  1 − 4 − 5 

   Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 113 188 75  121 190 69  − 8 − 2 6 

   Overige financiële instellingen 193 426 233  197 432 235  − 4 − 6 − 2 

            
Overheid 63 28 − 35  97 56 − 41  − 34 − 28 6 

            
Huishoudens 211 280 69  47 117 70  164 164 0 

            
Niet-financiële bedrijven 93 168 74  196 259 62  − 103 − 91 12 

   exclusief uitstaande aandelen 93 168 74  119 121 2  − 26 46 73 

            a
 Netto financieel vermogen is het verschil tussen vorderingen en schulden. Verschillen tussen de onderdelen en de weergegeven netto 

financiële vermogens en veranderingen in de onderdelen worden veroorzaakt door afronding. 

Bron: CBS, Nationale rekeningen, Financiële balansen. 
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Vorderingen van de overige financiële instellingen, beleggingsinstellingen en bijzondere  

financiële instellingen
75

, stegen nog iets sterker dan die van banken.  

Financiële instellingen hebben nu veel meer vorderingen op Nederlandse gezinnen dan 

begin jaren negentig, zoals blijkt uit de schulden van gezinnen in figuur 5.6. Daarentegen 

namen vorderingen van banken op niet-financiële bedrijven niet toe, mogelijk doordat bedrijven 

makkelijker directe toegang tot de kapitaalmarkt hebben gekregen.  

Schulden van huishoudens aan financiële instellingen, voor het overgrote deel hypotheken, 

zijn meer dan verdubbeld sinds 1990, tot 117% BBP in 2007 (figuur 5.6). Tegelijkertijd liepen 

de financiële bezittingen (vorderingen) van huishoudens sterk op, met name 

pensioenaanspraken (vorderingen op pensioenfondsen). Het netto financiële vermogen - het 

verschil van financiële vorderingen en schulden - bedroeg 164% BBP in 2007, onveranderd ten 

opzichte van 1990. Het huizenvermogen van gezinnen steeg wel sterk - van 89% BBP in 1990 

tot 218% BBP in 2007. Dit kwam doordat huizenprijzen sterker toenamen dan het BBP. Het 

totale netto vermogen steeg daardoor eveneens. Dit totale netto vermogen is weinig liquide, 

doordat het grotendeels bestaat uit huizenbezit en pensioenrechten.  

In 2008 nam het totale netto vermogen in %BBP van gezinnen sterk af. Dit kwam door de 

duikeling van de aandelenkoersen en in mindere mate doordat de huizenprijsstijging achterbleef 

bij de BBP-stijging (zie ook paragraaf 3.2.1) . 

Figuur 5.5 Vorderingen en verplichtingen van financiële instellingen, 1990-2007 
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Bron: CBS, Nationale rekeningen. 

 

 

 

 
75 Bijzondere financiële instellingen (bfi’s) zijn door buitenlandse multinationale ondernemingen opgezet om financiële 

middelen door te sluizen van het ene naar het andere land. Door het gunstige vestigingklimaat, met name het fiscale 

regime, waren er in Nederland 11 500 bfi’s geregistreerd medio 2008. Risico’s voor de reële Nederlandse economie van 

bfi’s zijn zeer beperkt. Zie verder DNB, Nederland nog steeds aantrekkelijk voor bfi’s, Statistisch Bulletin, september 2008. 
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Figuur 5.6 Vermogen en schulden van gezinnen, 1970-2008 
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Bron: CBS, Nationale rekeningen, DNB, aanvullende berekeningen CPB. 

 

De toegenomen betekenis van de financiële sector blijkt niet alleen uit de sterke uitbreiding van 

hun balanstotalen, maar ook uit de bovengemiddelde productiestijging (figuur 5.8).
76

 In de 

periode 1969-2007 steeg het productievolume (toegevoegde waarde) van de financiële sector 

met gemiddeld 3,8% per jaar, ruim 1%-punt meer dan de BBP-volumegroei. Het aandeel van de 

sector in de binnenlandse productie nam hierdoor toe van 4,8% in 1969 tot 7,1% in 2007. 

Binnen de financiële sector was de productiestijging van banken verreweg het hoogst. De 

productie van de financiële sector steeg vooral in de jaren zeventig en sinds de eeuwwisseling 

sterker dan de totale productie.  

Figuur 5.7 Relatieve betekenis van de financiële sector, 1969-2007 
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Bron: CBS, Nationale rekeningen. 

 

Behalve de productie groeide ook de loonsom van de financiële sector bovengemiddeld snel. 

Het aandeel van de financiële sector in de totale loonsom steeg in 2007 tot 6,8%, ondanks de 

marginale daling van de sector in de nationale werkgelegenheid tot 4,2%. Hoogopgeleiden 

raakten in sterkere mate oververtegenwoordigd in de financiële sector. Hierdoor was in 2007 

het loon per werknemer in de financiële sector 80% hoger dan gemiddeld in de Nederlandse 

 
76 De meting van de nominale en reële productie van de financiële sector is overigens verre van eenvoudig.  
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economie, en steeg het aandeel in de loonsom terwijl het aandeel in de werkgelegenheid 

marginaal daalde.
77, 78

 

Tot voor kort groeide ook de beurswaarde van financiële instellingen. Eind 2007 bedroeg 

het aandeel van financiële instellingen op de Amsterdamse beurs 35%, tegen 19% eind 1983.
79

 

Na 2007 is dit aandeel sterk teruggelopen, tot 10% in de marktwaarde van aandelen van 

Nederlandse bedrijven eind januari 2009.
80

 

Figuur 5.8 Productievolume financiële sector, 1969-2007 
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Bron: CBS, Nationale rekeningen. 

 

De sterke mate van internationalisering is het tweede belangrijke kenmerk van de financiële 

sector in de afgelopen kwart eeuw. De vorderingen van banken op partijen in het buitenland 

verviervoudigd en in de afgelopen kwart eeuw bijna, tot 119% BBP in 2007 (figuur 5.9). Deze 

uitzonderlijke stijging vond na 1996 plaats door de explosieve toename van vorderingen op de 

rest van de Europese Unie. Dit kwam vooral door de invoering van de interne Europese markt 

voor bancaire dienstverlening in 1993 en de invoering van de (girale) euro in 1999. De 

vorderingen op de Verenigde Staten zijn veel kleiner dan die op de rest van Europa, maar de 

 
77 Voor de Verenigde Staten zijn er aanwijzingen dat de sterkere loonstijging in de bankensector niet alleen komt door het 

aantrekken van hoogopgeleiden maar ook door deregulering en financiële innovatie. Zie T. Philippon, Are bankers paid too 

much?, vox, februari 2009; T. Philippon en A. Reshef, Wages and human capital in the U.S. financial industry: 1909-2006, 

NBER working paper 14644, januari 2009.  
78 Het aandeel van de financiële sector in de totale winsten (niet-looninkomen in figuur 5.7 op nationale-rekeningenbasis en 

daarmee exclusief boekwinsten) fluctueert sterk. Na 2005 daalde dit aandeel scherp, tot 4,8% in 2007, fors onder het 

langjarige gemiddelde aandeel van 6,9% berekend over de periode 1969-2007. Gemiddeld over deze periode was de winst 

per werknemer in de financiële sector duidelijk hoger dan in de rest van de economie, maar in 2007 was dit nog maar in 

beperkte mate het geval. In 2008 zijn de winsten van de financiële sector verder gedaald. Nationale-rekeningencijfers zijn 

hierover nog niet beschikbaar. Wel zijn er data over dividenduitkeringen in 2008. Dividenduitkeringen van banken namen 

met 95% af (mede door de beursexit van ABN AMRO), terwijl verzekeraars 7% minder en de niet-financiële ondernemingen 

12% meer uitkeerden. Zie CBS, Beursbedrijven keren minder dividend uit in 2008, CBS webmagazine, 4 februari 2009. 
79 Alleen op basis van aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. 

Aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen zoals voorrang in dividendbetaling, zijn niet meegenomen. 
80 Dit kwam mede doordat ABN AMRO in april 2008 de Amsterdamse beurs verliet, waardoor de beurswaarde van financiële 

instellingen met bijna 40% afnam.  
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Figuur 5.9 Buitenlandse vorderingen van Nederlandse banken, 1982-2007
a
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a
 Beperkte reeksbreuken in 1986, 1998, 2000, 2003 en 2006.  

Bron: DNB.  

 

eerste zijn met 12% BBP in 2007 zeker niet onbelangrijk en bovendien van slechtere kwaliteit 

gebleken. Voor de interbancaire geldmarkt leidde de invoering van de euro tot een volledige 

Europeanisering, waardoor de tegenpartijen voor Nederlandse banken op de geldmarkt nu in 

meerderheid buitenlands zijn.
81

 

De buitenlandse vorderingen van banken stegen niet alleen in procenten van het BBP, maar 

ook als aandeel in het balanstotaal. Het aandeel van het buitenlands bedrijf in het balanstotaal 

van Nederlandse banken nam toe van 12% in 1990 tot 38% in 2000.
82

 Sindsdien daalde dit 

aandeel licht (het aandeel in 2007 was 33%). 

Ook de buitenlandse schulden (verplichtingen) van banken zijn geëxplodeerd. Deze 

schulden zijn van belang voor het risico dat de bankactiviteiten met zich meebrengen voor de 

Nederlandse economie, met name voor de overheidsbegroting (zie ook hoofdstuk 4).
83,

 
84

 

De sterke mate van internationalisering van de Nederlandse banken ging niet gepaard met 

een substantiële vergroting van het aandeel van buitenlandse banken op de binnenlandse markt 

voor hypotheken en krediet aan kleine en middelgrote bedrijven. Zo bedroeg het marktaandeel 

van buitenlandse banken in de hypotheekverstrekking aan Nederlandse huishoudens medio 

2008 slechts 2%.
85

 Voor leningen en andere bancaire diensten aan grotere  

 
81 Zie bijvoorbeeld Europese Commissie, European Financial Integration Report 2008, januari 2009. 
82 DNB, Europeanisering van bancaire diensten in Nederland, Statistisch Bulletin, december 2008. 
83 Niet inbegrepen zijn de verplichtingen (deposito’s) van dochterondernemingen zoals ING Direct USA, terwijl deze zoals, 

de recente ervaring leert, wel relevant zijn in verband met mogelijke reputatieschade en besmetting van de Nederlandse 

onderneming. In 2007 bedroegen de deposito’s van ING Direct dochterondernemingen 130 mld euro; deze vallen niet onder 

de Nederlandse depositogarantieregeling. Daarnaast waren er voor 60 mld euro aan deposito’s bij buitenlandse bijkantoren 

die wel onder de garantieregeling vallen. 
84 In de jaren negentig overtroffen de buitenlandse schulden van banken tijdelijk hun buitenlandse vorderingen. Daarna 

namen de vorderingen echter sterk toe en liep het verschil tussen vorderingen en verplichtingen op tot een maximum van 

21% BBP in 2006. 
85 DNB, Europeanisering van bancaire diensten in Nederland, Statistisch Bulletin, december 2008. 
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Goedwerkende financiële markten stimuleren de economische groei op middellange termijn 

Goed functionerende banken aggregeren en beheren spaargeld van bedrijven en gezinnen en zorgen ervoor dat dit 

schaarse kapitaal bij ondernemingen met de meest rendabele investeringen terechtkomen. Zo kunnen gezinnen sparen 

als ze te veel en lenen als ze te weinig geld hebben, terwijl bedrijven geld kunnen lenen om investeringen te doen die 

anders niet mogelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat ze hun geld terugkrijgen, monitoren banken de bedrijven aan wie ze 

geld lenen, en grijpen ze in als dat nodig is. Banken spelen dan ook een belangrijke rol bij de corporate governance van 

deze bedrijven. Daarnaast vergemakkelijken goed functionerende financiële markten de handel, diversificatie en het 

management van financiële risico’s. Ze maken het mogelijk voor gezinnen en pensioenfondsen om risico’s te spreiden 

over meerdere investeringsprojecten en stimuleren, via het beschikbaar stellen van handelskredieten, de binnenlandse 

en buitenlandse handel. 

Het ligt daarom voor de hand dat goed functionerende banken en financiële markten de economische groei stimuleren. 

De beschikbare empirische literatuur laat zien dat landen met beter functionerende banken of beter functionerende 

financiële markten gemiddeld genomen inderdaad een hogere economische groei kennen.
a
 Het onderzoek gebruikt 

uiteenlopende maatstaven voor de mate van ontwikkeling van het financiële systeem (financiële ontwikkeling), zoals 

grootte van de financiële sector, de waarde van verhandelde aandelen ten opzichte van de waarde van de gehele markt 

(liquiditeit), of de hoeveelheid krediet die banken aan de private sector verstrekken in verhouding tot het BBP. Levine en 

Zervos (1998) vinden dat liquiditeit en de omvang van krediet significant en positief gecorreleerd zijn met het 

toekomstige niveau van economische groei, productiviteitsgroei en kapitaalgroei.
b
 Goed functionerende banken en 

financiële markten stimuleren de groei vooral omdat bedrijven gemakkelijker krediet voor rendabele investeringen 

kunnen krijgen. Hiervan profiteren vooral bedrijven die rendabele investeringen moeilijk gefinancierd krijgen.
c
 Financiële 

ontwikkeling stimuleert bedrijfstakken die uit veel kleine bedrijven bestaan dan ook meer dan andere bedrijfstakken.
d
 

Goed functionerende banken en financiële markten zijn dus belangrijk voor economische groei. De empirie is minder 

eenduidig over de optimale inrichting van financiële markten. Liberalisering van financiële markten vergroot weliswaar 

de gemiddelde jaarlijkse groei
e
, maar vergroot volgens sommigen ook de kans op financiële crises. Dit effect is echter 

kleiner in landen met sterke instituties: respect voor de wet, weinig corruptie en afdwingbare contracten.
f
 Deze afruil 

werpt de vraag op hoeveel liberalisering optimaal is. Recent onderzoek claimt dat het effect van liberalisering van 

financiële markten in het verleden per saldo positief was: de welvaartswinst door een hogere groei was groter dan het 

welvaartsverlies door een grotere kans op een crisis.
g
 Het is echter onduidelijk hoe de huidige economische crisis die 

resultaten beïnvloedt. Een andere vraag is of bankieren sterk relatiegericht moet zijn (zoals in Japan en Duitsland), of 

juist meer op afstand moet plaatsvinden met een grotere rol voor financiële markten (zoals in de Verenigde Staten en 

Groot-Brittannië). Relatiegericht bankieren is belangrijk omdat markten niet in staat zijn managers effectief te monitoren, 

maar creëert ook marktmacht en dus mogelijkheden om deze op verschillende manieren te misbruiken. Empirisch 

onderzoek suggereert dat vergelijkbare landen met verschillende typen financiële systemen vergelijkbare lange-

termijngroeivoeten kennen.
h 

 

a
 R.G. Rajan en L. Zingales, Financial systems, industrial structure and growth, Oxford review of economic policy, vol. 17, no. 4, 2001; R. 

Levine, Finance and Growth: theory, evidence and mechanisms, handbook of economic growth, eds.: P. Aghion en S. Durlauf, 2006. 
b
 R. Levine en S. Zervos, Stock markets, bonds and economic growth, American Economic Review, 1998. Volgens hen zou een 

toename van de relatieve omvang van krediet met 0,5 tot 0,7 procentpunt meer groei leiden. 
c
 Zie R.G. Rajan. en L. Zingales, Financial dependence and growth, American economic review, 1998. 

d
 T. Beck, A. Demirgüç-Kunt, L. Laeven en R. Levine, Finance, Firm Size, and Growth, Journal of Money, Credit, and Banking, 2008. 

e
 G. Bekaert, C. R. Harvey, en C. Lundblad, Does financial liberalization spur growth?, Journal of Financial Economics, 2005. 

f
 Demirguc-Kunt, A. en E. Detragiache, Financial Liberalization and Financial Fragility, World Bank Working Paper 1917, 1999. 
g
Ranciere, R. en A. Tornell, F. Westermann, Decomposing the effects of financial liberalization: Crises vs. growth, Journal of Banking & 

Finance, 2006. 
h
 R. Levine, Bank-based or Market-based financial systems: which is better?, Journal of Financial Intermediation, 2002.  
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bedrijven was het marktaandeel van buitenlandse banken omvangrijker, waardoor het aandeel 

van buitenlandse banken in de vorderingen van banken 14,8% bedroeg in 2006.
86

 

Tegelijkertijd met de sterke internationalisering van de Nederlandse banken vond een 

internationalisering van de Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen en 

verzekeraars) plaats. Het overgrote deel van hun fondsen is nu in het buitenland belegd.
87

 In 

2007 vormden buitenlandse beleggingen 78% van de aandelenportefeuille en 81% van de 

obligatieportefeuille. 

In de afgelopen kwart eeuw deden zich nog verscheidene andere opvallende ontwikkelingen 

voor. Te noemen vallen de invoering van prestatiegerelateerde salariëring van de top van het 

bankwezen, concentratie en schaalvergroting als gevolg van fusies en overnames,
88

 vermenging 

van bank- en verzekeringsactiviteiten, het doorverkopen van aangegane leningen 

(securitisering),
89

 introductie van nieuwe bankproducten (zoals derivaten, clickfondsen, 

aflossingsvrije hypotheken en elektronisch betalen), binnen de grootbanken een verschuiving 

van retail bank activiteiten naar investment bank activiteiten, de afgenomen betekenis van 

spaargelden als financieringsbron, wijzigingen in het toezicht en gedragsreacties hierop, en (tot 

voor kort) afgenomen staatsdeelnemingen in banken. Deze ontwikkelingen vergrootten de 

complexiteit van de financiële sector. Zo is het door de derivatenhandel en het doorverkopen 

van leningen nu moeilijker dan voorheen om na te gaan waar risico’s neerslaan in het financiële 

systeem. 

5.2.2 De Nederlandse financiële sector in internationaal perspectief 

In internationaal perspectief onderscheidt de Nederlandse financiële sector zich door de goed 

ontwikkelde pensioensector
90

 en een bankensector die sterk op het buitenland gericht is, die 

wordt gedomineerd door enkele grote banken en die binnenlands relatief veel hypotheken heeft 

verstrekt. 

Uitgedrukt in procenten van het BBP hebben van de EU-landen, Nederlandse en Belgische 

banken verreweg de meeste buitenlandse claims (figuur 5.10 links). Dit betekent dat zij ook het 

meest gevoelig zijn voor de ontwikkelingen op buitenlandse financiële markten. De 

Nederlandse bankensector is net zoals in veel, maar niet alle kleine Europese landen hevig 

geconcentreerd. In 2007 was het aandeel van de vijf grootste banken in de totale activa van 

Nederlandse banken meer dan 80% (figuur 5.10 rechts). Vooral door de aantrekkelijke fiscale  

 
86 Deutsche Bank Research, European banks: The silent (r)evolution, april 2008.  
87 CBS, Beleggingen institutionele beleggers maken pas op de plaats in 2007, oktober 2008. 
88 Zo is ING het resultaat van de fusie van Postbank en NMB in 1989, gevolgd door een fusie met Nationale Nederlanden in 

1991. In 1991 ontstond ABN AMRO uit een fusie.  
89 Een derde van de Nederlandse hypotheekschuld is gesecuritiseerd. Zie DNB, De toekomst van het ‘originate-to-

distribute’-model bij banken, Kwartaalbericht, juni 2008.  
90 In 2007 bedroegen de activa van Nederlandse pensioenfondsen 132% BBP, de één na hoogste van de OESO-landen en 

56%-punt boven het OESO-gemiddelde. Zie OESO, Private Pensions Outlook 2008, 2009. Zie ook E.W.M.T. Westerhout, 

M. van de Ven, C. van Ewijk en D.A.G. Draper, Naar een schokbestendig pensioenstelsel; verkenning van enkele 

beleidsopties op pensioengebied, CPB Document 67, 2004. 
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Figuur 5.10 Nederlandse banken in internationaal perspectief, 2007 

    Buitenlandse claims, geconsolideerd, % BBP
a
                    Bankconcentratie
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a
 Zwitserland loopt tot 599.  

b
 Aandeel van vijf grootste banken in totale activa. 

 

Bron: Bank voor Internationale Betalingen (BIS) en ECB 

 

behandeling van de hypotheekrente kent Nederland, na Denemarken, de hoogste schulden van 

gezinnen, veelal hypotheken verstrekt door Nederlandse banken (figuur 5.11 links). 

Gemeten als aandeel in de productie of de loonsom van de marktsector is de Nederlandse 

financiële sector wat groter dan gemiddeld in het eurogebied (figuur 5.12). De omvang is wel 

substantieel kleiner dan in internationale bankencentra als Luxemburg, Zwitserland en het 

Verenigd Koninkrijk. 

Figuur 5.11 Schulden van gezinnen en niet-financiële ondernemingen, 2007, in % BBP 
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Marktfalen en overheidsfalen in het perspectief van de crisis 

Marktfalen kan aanleiding zijn voor regulering. De belangrijkste traditionele reden voor overheidsbemoeienis met de 

bancaire sector betreft een coördinatieprobleem, namelijk dat banken aan de ene kant direct opeisbare tegoeden ‘lenen’ 

bij spaarders en aan de andere kant middelen voor langere termijn uitlenen aan bedrijven. Als spaarders massaal hun 

geld opvragen (‘run op de bank’) kunnen banken hieraan niet voldoen, omdat ze uitstaande leningen niet direct zonder 

verliezen kunnen terugvorderen. Om een run op de bank te voorkomen zijn overheidsgaranties voor spaarders 

noodzakelijk. Deze garanties zorgen voor nieuwe problemen, omdat banken hierdoor weten dat ze gered worden 

wanneer het mis gaat, en dus de neiging hebben om te veel risico te nemen. Dit effect is sterker als faillissement dreigt. 

Managers spelen dan alles of niets (gambling for resurrection). Als het goed gaat profiteren aandeelhouders en 

bankmanagers, en als het mis gaat leiden de verschaffers van vreemd vermogen verlies. Om dit te voorkomen, houden 

overheden toezicht op het risico dat banken nemen. De schuldeisers van banken, zoals spaarrekeninghouders, kunnen 

deze rol niet vervullen: doordat zij talrijk en minder goed geïnformeerd zijn, hebben ze een coördinatieprobleem.  

De huidige kredietcrisis brengt andere marktfalens aan het licht. Deze zijn gerelateerd aan systematische externaliteiten 

en informatieasymmetrie. Op de eerste plaats houden individuele banken uit zichzelf geen rekening met de invloed die 

haar handelen heeft op de werking van het financiële systeem als geheel. Dit marktfalen maakt macro-prudentieel 

toezicht noodzakelijk: toezicht op het risico dat het handelen van de ene bank (bijvoorbeeld het verkopen van 

gebundelde en opgeknipte leningen, de wijze waarop een bank zich financiert, of de beslissing om het aantal uitstaande 

leningen te verminderen) creëert voor andere banken. Toezichthouders moeten voorkomen dat het gedrag van 

individuele banken het gehele financiële systeem in gevaar kan brengen. 

Het tweede marktfalen dat prominent naar voren is gekomen betreft oververzekering en moreel gevaar. Financiële 

innovaties maakten kredietrisico in toenemende mate verhandelbaar. Uitstaande hypotheken en andere leningen 

werden opgeknipt, verpakt en doorverkocht (het ‘originate and distribute’ bedrijfsmodel dat banken uitbundig 

hanteerden). Kredietverzekeringen (credit default swaps, CDS) maken het mogelijk faillissementsrisico te verzekeren. 

Als banken kredietrisico te goed verzekeren, verliezen ze de prikkel om dit risico binnen de perken te houden door 

bedrijven goed te monitoren. Zij hebben dan geen belang meer de slechte risico’s (het geven van leningen aan niet-

kredietwaardige gezinnen en bedrijven) in te perken. Dit probleem speelt vooral als de verzekeringsmarkt sterk 

concurrerend is. Partijen kopen dan meer verzekeringen dan maatschappelijk wenselijk is. 

Het derde marktfalen dat aan de basis van de huidige crisis lag, is het onvermogen van financiële markten om voor 

goede informatie te zorgen. Bij het reguleren van de risico’s die banken nemen, zijn de ratings van de producten die 

banken op hun balans hebben door kredietbeoordelaars, zoals Moody’s en Standard & Poor’s, produceren erg 

belangrijk. Tijdens de crisis bleek dat de ratings van gesecuritiseerde producten niet betrouwbaar waren. De producten 

waren erg complex, de historie op basis waarvan risico’s werden beoordeeld was kort. Bovendien was er sprake van 

belangenconflicten. De bedrijven die producten laten beoordelen, betalen ook de ratings, en concurrentie tussen de 

kredietbeoordelaars zorgt ervoor dat zij konden shoppen voor de beste rating. De kopers van deze producten schatten 

het kredietrisico niet zelf in vanwege het risico van free-riding: het produceren van dergelijke informatie is kostbaar, 

terwijl eenmaal geproduceerde informatie gratis door iedereen gebruikt kan worden. 

Tot slot hebben regelgeving en het toezicht geen gelijke tred gehouden met de financiële innovatie. Toezichthouders 

wereldwijd vertrouwden, net als veel partijen op de financiële markten, op het vermogen van markten om, al of niet met 

behulp van kredietbeoordelaars, zelf accurate noodzakelijke informatie te produceren over de risico’s die banken 

nemen. De markt zou slechte bankmanagers zo disciplineren. Dit vertrouwen bleek onterecht. Moeizame internationale 

coördinatie van regulering is een ander belangrijk probleem. Hierdoor kon een internationaal bancair schaduwsysteem 

ontstaan waardoor banken grote risico’s konden nemen buiten hun balans om. Ook lijken belanghebbenden veel 

invloed te hebben gehad op de vormgeving van regulering, zoals dubbelop de totstandkoming van Basel II. 

Betrokkenheid van de sector is belangrijk, maar kan ook te ver gaan. Regulering is immers bij uitstek nodig waar 

publieke en private belangen botsen. Toezichthouders lopen dan ook het risico zich te gaan vereenzelvigen met de 

belangen van de ondertoezichtgestelden. 
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Figuur 5.12  Betekenis van de financiële sector in Europa, 2007, aandelen in de marktsector
a
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a
 Marktsector is de som van financiële en niet-financiële ondernemingen 

b
 Luxemburg afgetopt in figuur: waarde voor toegevoegde waarde is 37,6% en voor loonsom 27,8%.  

 

Bron: Eurostat 

 

5.2.3 Oorzaken van de kredietcrisis  

Financiële crises worden vaak voorafgegaan door een periode van sterke kredietgroei, sterk 

stijgende prijzen van huizen en aandelen, en tekorten op de lopende rekening van de 

betalingsbalans. Na verloop van tijd beginnen de prijzen te dalen. Als te veel of te grote banken 

(‘too big to fail’) in de problemen raken door verliezen op verleende kredieten, ontstaat een 

bancaire crisis. Om het vertrouwen in banken te herstellen en het financiële systeem overeind te 

houden, moeten overheden ingrijpen met steunmaatregelen of zelfs nationalisaties. 

De huidige wereldwijde crisis roept twee samenhangende vragen op. Ten eerste, waarom 

ontstond de luchtbel in prijzen van aandelen en huizen die de voedingsbodem voor de huidige 

crisis vormde? Ten tweede, waarom leidde het leeglopen van deze luchtbel tot een wereldwijde 

bancaire crisis? Het ontstaan van de luchtbel in huizenprijzen die voorafging aan de huidige 

crisis heeft te maken met een combinatie van macro-economische ontwikkelingen, monetair 

beleid en financiële innovatie.
91

 Dit is uitgebreid aan de orde geweest in paragraaf 5.1. 

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe het leeglopen van de luchtbel in de Amerikaanse 

huizenprijzen tot een wereldwijde bancaire crisis kon uitgroeien. Zoals het barsten van de 

internetluchtbel in 2001 laat zien, gaat het leeglopen van luchtbellen niet altijd gepaard met een 

bancaire crisis. De directe verliezen op de hypotheekmarkt zijn nog steeds relatief beperkt. De 

verwachte verliezen op Amerikaanse leningen bedroegen 2200 miljard dollar, volgens 

schattingen van het IMF in januari 2009. Dit is minder dan 4% ten opzichte van de wereldwijde 

marktkapitalisatie van aandelenmarkten in 2007.
92

 Waarom kon deze relatief beperkte 

waardedaling een wereldwijde bancaire crisis veroorzaken? Dit kwam door de manier waarop 

financiële instellingen securitisatie gebruikten, verkeerde risico-inschattingen door 

 
91 Mogelijk heeft ook actief Amerikaans overheidsbeleid om huizenbezit onder lage inkomensgroepen te stimuleren een rol 

gespeeld. 
92 Ongeveer 60 000 miljard dollar. 
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kredietbeoordeelaars, falend risicomanagement bij banken, procyclische effecten van 

regulering, en overmatige leverage van financiële instellingen gecombineerd met het opdrogen 

van markten voor kortlopende financiering. 

Securitisatie als manier om regulering te ontwijken 

Securitisatie houdt in dat banken uitstaande leningen zoals hypotheken bundelen, de bundels 

opknippen in pakketten en het recht op de geldstromen die deze pakketten genereren 

doorverkopen aan investeerders zoals pensioenfondsen, hedge fondsen en andere banken. De 

bundels leningen worden hiervoor ondergebracht bij speciaal voor dat doel gecreëerde 

juridische entiteiten (SPV’s: Special Purpose Vehicles). 

Securitisatie maakte het mogelijk om het specifieke kredietrisico op de leningen te 

verhandelen en te diversifiëren, wat de risicopremie op de leningen verlaagde. Dit is op zich een 

positief effect. Securitisatie was echter ook een manier om regulering te ontwijken. In veel 

landen hoeven banken geen kapitaal aanhouden voor leningen die ondergebracht zijn bij SPV’s. 

De financieringskosten van SPV’s zijn daardoor lager. Overigens moeten banken in Nederland 

kapitaal aanhouden voor off-balance sheet verplichtingen. De gesecuritiseerde leningen 

verdwenen van de balansen van banken, waardoor kapitaal vrijkwam om nieuwe leningen te 

verstrekken. Banken konden zo meer krediet verlenen. De markt voor gesecuritiseerde 

producten en kredietverzekeringen groeide sinds 2000 dan ook explosief. Na het uitbreken van 

de crisis bleek echter dat de leningen slechts virtueel van de balans verdwenen waren. Banken 

moesten hun SPV’s steunen en zelf terug op de balans nemen, of bleken te beleggen in hun 

eigen gesecuritiseerde hypotheken. 

Falend risicomanagement en moreel gevaar bij banken 

Een ander negatief effect van securitisatie is dat het moreel gevaar kan vergroten (zie het kader 

over marktfalen en overheidsfalen). Het doorverkopen van gebundelde hypotheken en andere 

leningen leidde ertoe dat banken minder goed in de gaten hielden of hun cliënten deze 

hypotheken en leningen wel konden blijven betalen. Ook kwamen ze in de verleiding leningen 

te verstrekken aan mensen en bedrijven die daar eigenlijk niet voor in aanmerking zouden 

moeten komen. Banken en bankmanagers die gesecuritiseerde producten kochten, namen geen 

moeite om een gedegen risicoanalyse van deze producten en de onderliggende hypotheken uit te 

voeren. De manier waarop bank managers beloond werden, speelde hierbij ook een belangrijke 

rol. In goede tijden kregen ze uitzonderlijk hoge bonussen bij hoge winsten. Dat de winsten 

mogelijk waren dankzij het nemen van grote risico’s bleef echter buiten beeld. Dit stimuleerde 

het nemen van onverantwoorde risico’s. 

Verkeerde risico-inschatting door kredietbeoordelaars 

De waardering van gesecuritiseerde producten was gebaseerd op de ratings van 

kredietbeoordelaars (rating agencies). Naar nu blijkt, hebben deze de risico’s van deze 
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producten te rooskleurig ingeschat. Dit heeft verschillende oorzaken. Allereerst speelden 

belangenconflicten een belangrijke rol. Kredietbeoordelaars gaven betaald advies aan de banken 

wiens producten ze moeten beoordelen. Zo konden banken van tevoren een beeld krijgen van de 

te verwachten rating, en konden zij nagaan welke van de kredietbeoordelaars de gunstigste 

rating gaven.
93

 Ze adviseerden banken hoe ze gebundelde producten zo gunstig mogelijk 

konden opknippen, zodat de barrière voor een AAA rating net werd gepasseerd. 

Kredietbeoordelaars werden voor hun inkomen steeds meer afhankelijk van deze 

adviesdiensten.
94

 Verder leunde de waardering van deze producten sterk op complexe modellen, 

die kredietrisico’s inschatten op basis van de recente (economisch voorspoedige) jaren. Dit 

zorgde voor een onderschatting van de risico’s. Daarnaast gaan de modellen slecht om met 

macro-economische risico’s. Die kunnen er echter voor zorgen dat de risico’s van individuele 

leningen plotseling sterk gecorreleerd raken. In de meeste Amerikaanse staten zijn 

huiseigenaren van hun hypotheekschuld af als ze hun huis aan de bank teruggeven, ook al is het 

huis minder waard dan de lening die ze hadden. Hierdoor neemt het risico op faillissement bij 

dalende huizenprijzen sterk toe. 

Pro-cyclisch effect van regulering 

Onder het huidige toezichtskader zijn de gewichten die kapitaalsvereisten toekennen aan de 

bezittingen van banken onafhankelijk van de economische cyclus: ze blijven hetzelfde, of het 

economisch gezien nu goed of slecht gaat. Banken hebben hierdoor een prikkel om hun activa 

uit te breiden in goede tijden en in te krimpen in slechte tijden. Als banken hun bezittingen op 

marktwaarde moeten waarderen, zorgt een daling van de marktwaarde van deze bezittingen 

voor een verlies dat ten laste gaat van het eigen kapitaal. Als het eigen kapitaal door de daling te 

laag wordt, betekent dit dat banken óf hun eigen kapitaal moeten verhogen, óf de hoeveelheid 

uitstaande leningen moeten verminderen (door min of meer liquide leningen te verkopen), óf 

tijdelijk moeten stoppen met het uitlenen van geld. Dit kan de crisis verergeren. Daarnaast kan 

er een vliegwieleffect optreden als markten niet-liquide zijn. In niet-liquide markten leidt het 

verkopen van leningen tot “fire sales”, dat wil zeggen verkopen waarin activa noodgedwongen 

tegen lage prijzen van de hand worden gedaan. Dit speelt mogelijk bij de handel in opgeknipte 

bundels hypotheken. Om de lage prijzen te rechtvaardigen waarvoor deze producten nu van de 

hand gaan, moet het percentage huizenkopers dat niet aan zijn verplichtingen voldoet, erg hoog 

zijn. 

 
93 Zie bijvoorbeeld J.C. Coffee, Jr. “Turmoil in the U.S. Credit Markets: The Role of the Credit Rating Agencies,” Testimony 

Before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, 22 april 2008. Hij verklaart ‘’The inherent conflict 

facing the credit rating agency has been aggravated by their recent marketing of advisory and consulting services to their 

clients. Today, the rating agencies receive one fee to consult with a client, explain its model, and indicate the likely outcome 

of the rating process; then, it receives a second fee to actually deliver the rating (if the client wishes to go forward once it has 

learned the likely outcome). The result is that the client can decide not to seek the rating if it learns that it would be less 

favorable than it desires; the result is a loss of transparency to the market.” 
94 De markt voor kredietadvies is ook sterk oligopolistisch, er zijn wereldwijd eigenlijk maar drie grote spelers: Moody’s, 

Standard & Poor’s en Fitch. 
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Opdrogende financieringsmarkten 

De SPV’s die securitisatie faciliteren, financierden hun langlopende verplichtingen met kort 

lopend geld, vergelijkbaar met een huizenbezitter die wekelijks zijn hypotheek moet verlengen. 

Banken deden dit in toenemende mate ook. Deze manier van financieren is gebaseerd op de 

veronderstelling dat financiële markten liquide genoeg zijn om herfinanciering mogelijk te 

maken. Tijdens de huidige crisis bleek dat dergelijke markten kunnen opdrogen, wanneer 

duidelijk wordt dat sommige leners op de rand van faillissement staan, maar niemand weet om 

wie het precies gaat (averechtse selectie). Als er teveel onzekerheid is over de kwaliteit van de 

aangeboden producten, kunnen markten opdrogen. Het vertrouwen van financiële markten in 

banken verdampt dan. Banken en investeerders die tijdelijk geld over hebben willen geen geld 

meer lenen aan andere banken of SPV’s, vanwege de angst het niet meer terug te krijgen. Deze 

financiële instellingen raken hierdoor in de problemen doordat ze hun langlopende 

verplichtingen niet meer kunnen financieren. Door het opdrogen van financieringsmarkten 

verspreidde de crisis zich als een olievlek naar banken die nog niet in de problemen waren. 

5.2.4 Gevolgen van de kredietcrisis voor de Nederlandse financiële instellingen 

De wereldwijde kredietcrisis is een zware klap voor Nederlandse financiële instellingen. Enkele 

grote Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen hebben forse belangen in gebundelde 

Amerikaanse hypotheken, met name in Alt-A en prime hypotheken. Door de crisis is de waarde 

van deze activa en van andere risicovolle beleggingen gedaald. Halverwege 2008 bedroegen de 

vermogensverliezen van Nederlandse banken ruim 15 mld euro.
95

 Ook Nederlandse 

verzekeraars en pensioenfondsen zijn zwaar geraakt (zie kader ‘pensioenfondsen in zwaar weer’ 

in hoofdstuk 4). Het opdrogen van de interbancaire geldmarkt zorgde voor 

financieringsproblemen bij Nederlandse banken, die verder versterkt werden doordat 

consumenten en bedrijven geld onttrokken aan banken. De relatief grote activiteiten op de 

Amerikaanse markt hebben bijgedragen aan de problemen.  

Ingrijpen door de overheid was onafwendbaar. De depositogarantieregeling werd uitgebreid, 

nieuwe bankleningen werden gegarandeerd en kapitaal werd beschikbaar gesteld. In het geval 

van Fortis/ABN AMRO volgde zelfs nationalisatie. De Nederlandse staat had eind januari 16,8 

mld euro betaald voor Fortis/ABN AMRO, en 13,75 mld euro aan kapitaal aan diverse banken 

verstrekt.
96

 In totaal is dit ruim 30 mld euro, 5% van het Nederlandse BBP. Merk op dat deze 

kosten hoger zijn dan de initiële kosten van reddingsoperaties in Zweden en Noorwegen begin 

jaren negentig van de vorige eeuw (zie kader). Daarnaast is er een overbruggingskrediet van 44 

mld euro voor Fortis/ABN AMRO, en een back-up faciliteit voor ING op 35,1 mld dollar aan 

Amerikaanse gesecuritiseerde Alt-A hypotheken. 

 
95 DNB, Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland, september 2008. 
96 Begin februari bedroegen de kapitaalinjecties 10 mld euro voor ING, 3 mld euro voor AEGON en 0,75 mld voor SNS 

reaal. 
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Kosten van de nationalisering van banken in Noorwegen, Zweden en Finland in de jaren negentig 

Liberalisering van de financiële sector leidde eind jaren tachtig en begin jaren negentig in Noorwegen, Zweden en 

Finland tot een snelle uitbreiding van de kredietverlening, stijgende aandelenkoersen en huizenprijzen. Het leeglopen 

van de luchtbel door externe schokken, leidde tot het ontstaan van de bankencrisis. De belangrijkste maatregel die 

regeringen namen, was in problemen geraakte banken (gedeeltelijke) te nationaliseren. In totaal kwamen zeven grote 

banken geheel of ten dele in handen van de overheid.
a
  

 

Aan deze steun waren kosten verbonden voor de overheidsbegroting. De kosten die de overheid maakt op het moment 

dat de banken worden overgenomen zijn de bruto kosten. Na verloop van tijd, als de crisis voorbij is, zijn er inkomsten 

in de vorm van dividenden van overgenomen banken, de opbrengst uit de liquidatie van ‘bad banks’ en uit verkoop 

(privatisering) van overgenomen banken en additionele kosten in de vorm van rente op extra staatschuld. De werkelijke 

kosten zijn gelijk aan de netto contante waarden (NPV) van uitgaven en inkomsten op verschillende tijdstippen.
b 

De 

geschatte begrotingskosten verschillen per land (zie tabel hieronder). De ontvangen dividenden en opbrengsten uit 

privatisering en liquidatie van ‘bad banks’ compenseren een deel van de bruto kosten en de betaalde rente op 

staatsschuld.
c
  

 

Fiscale kosten nationalisatie en andere crisismaatregelen 

 Bruto kosten                     Werkelijke kosten             

     
Finland 9,0%  (1997 BBP) 5,3%  (1997 BBP) 

Noorwegen 3,4%  (NPV, 2001 BBP) − 0,4%  (NPV, 2001 BBP) 

Zweden 3,6%  (1997 BBP) 1,9%  (NPV, 1997 BBP) 

 

Banknationaliseringen dienen echter niet beoordeeld te worden op basis van deze berekeningen van netto budgettaire 

kosten. Overheden nemen banken niet over om winst te maken, maar om een economische crisis te beëindigen of te 

voorkomen. In een kosten-batenanalyse van banknationaliseringen moeten deze positieve effecten op het BBP worden 

meegenomen. Hetzelfde geldt voor de kosten van een mogelijk minder efficiënte bedrijfsvoering van de banken in de 

periode dat zij in overheidshanden zijn. 

 
a
 Daarnaast kregen veel banken een of andere vorm van liquiditeitssteun. 

b
 Berekende netto contante waarden zijn afhankelijk van het gekozen basisjaar. 

c
 T. G. Moe, J. A. Solheim and B. Vale (eds.), The Norwegian Banking crisis, Norges Bank Occasional Paper 33, 2004. 

 

De problemen in de financiële sector gaan gepaard met een afname van de kredietgroei.
97

 Deze 

omslag wordt echter ook veroorzaakt door de neergaande conjunctuur, waardoor de 

kredietvraag afneemt (zie hoofdstuk 2). 

Meer dan de helft van de Nederlandse bank- en verzekeringsmarkt leunt, gemeten naar 

omzet, inmiddels op de Staat als kapitaalverschaffer. Voor veel Nederlandse financiële 

instellingen blijft de situatie precair, zoals blijkt uit zeer hoge verzekeringspremies tegen 

faillissement op hun obligaties. Het is een belangrijk aandachtspunt voor toezichthouders om  

 
97 Het uitstaande bankkrediet aan bedrijven daalde in december ten opzichte van de voorgaande maand (mede door 

seizoensinvloeden), na minimale toenames vanaf augustus. De totale kredietverlening aan overige ingezetenen (totaal 

exclusief overheid en mfi’s) nam af tot 3,7% ten opzichte van een jaar eerder, van 5,4% eind 2007. De neergaande 

conjunctuur heeft vermoedelijk ook bijgedragen aan de omslag in de kredietgroei. Overigens blijkt uit empirische studies dat 

het toeschrijven van de kredietontwikkeling aan vraag- of aanbodfactoren gecompliceerd is.  
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Na de nationalisering van de Noordse banken: bad banks, fusies en gedeeltelijke privatisering 

De bankencrises van begin jaren negentig in Noorwegen, Zweden en Finland leidden tot de (gedeeltelijke) nationalisatie 

van de belangrijkste banken (zie vorig kader). In Noorwegen bijvoorbeeld kreeg de overheid een aandeel van bijna 60% 

in de totale bankensector.
a 

In Noorwegen werden de staatsdeelnemingen in banken ondergebracht in twee speciaal 

daarvoor opgerichte overheidsfondsen, mede om enige afstand te scheppen tussen het ministerie van financiën en de 

banken. In Zweden werd een nieuw overheidsorgaan gecreëerd, de Bank Support Authority (BSA), om de financiële 

crisis op te lossen. Omdat de overheid banken niet failliet wilde laten gaan - dit zou complicaties met zich meebrengen 

omdat faillissementswetgeving dan van toepassing werd - nam het parlement een nieuwe wet aan die verplichte 

overname door de BSA betekende als de kapitaalratio van een bank beneden 2% kwam. Om de problemen met de 

banken op te lossen werden in Zweden en Finland genationaliseerde banken gesplitst in good banks en bad banks. De 

good banks kregen de goede activa uit de genationaliseerde banken en de middelen om nieuwe leningen te verstrekken 

aan lokale bedrijven en huizenbezitters. De bad banks kregen de dubieuze leningen en de opdracht deze zo goed 

mogelijk te gelde te maken en zichzelf daarna op te heffen. De Zweedse bad bank Securum slaagde er al in om zich in 

1997 op te heffen, vijf jaar na de nationalisering en tien jaar eerder dan voorzien. De Finse bad bank Arsenal slaagde er 

pas in 2000 in om zijn laatste bezittingen te verkopen en zich op te heffen, negen jaar na de eerste nationalisering in 

Finland. Het staatsaandeel in de good banks verwaterde door privatisering en door fusies. Het genationaliseerde 

Zweedse Nordbanken fuseerde met een aantal andere banken uit Noorwegen, Finland en Denemarken tot de huidige 

Nordea bank. Het Noorse genationaliseerde Fokus werd later overgenomen door Danske Bank.  

 

Momenteel is in Noorwegen en Zweden het staatsaandeel in banken nog steeds groter dan vóór het uitbreken van de 

crisis 18 jaar geleden. De Zweedse regering is nog steeds de grootste aandeelhouder in Nordea, met een aandeel van 

19%. In Noorwegen is het staatsaandeel in de bankensector momenteel 13% en is de belangrijkste bank (DnB) voor 

34% in handen van de overheid.
b
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a
 Bergo, J., Crisis Resolution and Financial Stability in Norway, speech at Bank Indonesia, december 2003. 

b
 Daarnaast is 3% van de aandelen in eigendom van Folketrygdfondet, het Noorse staatspensioenfonds.  
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oneerlijke concurrentie tussen banken die wel en niet door de overheid gesteund worden, te 

voorkomen. 

 

Een scenario waar momenteel veel over gepraat wordt is het good bank - bad bank scenario. Dit 

kan nodig zijn als overheidsinjecties problemen met slechte bezittingen op de balans niet 

oplossen. Als dit het geval is, zijn banken mogelijk insolvent en blijven alleen op de been 

dankzij impliciete of expliciete overheidssteun (zogenoemde ‘zombie’ banken). Ze worden dan 

keer op keer geconfronteerd met verliezen en slagen er niet in het eigen kapitaal voldoende aan 

te vullen. Dit tast de capaciteit om geld uit te lenen langdurig aan. Als dit zich voor doet is een 

oplossing om banken te splitsen in een slechte bank met alle slechte bezittingen en een goede 

bank met de goede bezittingen. De goede bank wordt geheel of gedeeltelijk gekapitaliseerd met 

overheidsgeld en kan opnieuw beginnen met bankieren. De bankvergunning van de slechte 

bank wordt ingetrokken. De slechte bank beheert alleen de leningen en probeert deze zo goed 

mogelijk te innen. Een voordeel van dit scenario is dat het lenen snel hervat kan worden door de 

goede bank. Daarnaast zorgt het ervoor dat moreel gevaar vermindert: risico’s komen niet 

gewoonweg bij de Staat te liggen maar bij de aandeelhouders van de bank (waaronder zich 

overigens ook veel kleine particuliere beleggers en pensioenfondsen bevinden). Een relevante 

vraag is echter, hoe de waarde van de slechte leningen vast te stellen. Dit is vooral van belang 

als met de bankeigenaren onderhandeld moet worden. Als een slechte bank eenmaal is 

opgericht, moeten de prikkels voor het management goed zijn. Dit is geen sinecure. De slechte 

bank doet het immers goed als deze zichzelf uiteindelijk kan opheffen! 

5.2.5 Beleidsimplicaties 

In de meeste hoogontwikkelde landen is de overheid nu een grote aandeelhouder in financiële 

instellingen. Overheden hebben nu al meer dan 500 mld dollar geïnvesteerd, dit is ongeveer een 

kwart van de marktwaarde van de hele bedrijfstak.
98

 De grote Amerikaanse investeringsbanken 

bestaan niet meer. Daarnaast zijn wereldwijd honderden miljarden dollars beschikbaar gesteld 

om kredieten aan banken en bedrijven te faciliteren. De crisis is echter nog niet bezworen. 

Inmiddels staan door de diepe crisis oude wijsheden ter discussie. Twee vragen springen 

eruit. Ten eerste, om het financiële systeem overeind te houden, heeft de overheid grote delen in 

eigendom moeten nemen. Is het wenselijk dat overheden (deels) eigenaar blijven van financiële 

instellingen? Ten tweede, de afwezigheid van en onvolkomenheden in regulering hebben in 

sterke mate bijgedragen aan het ontstaan van de crisis. Moet het toezicht op financiële markten 

dieper ingrijpen of anders worden georganiseerd? 

Moeten overheden (deels) eigenaar blijven van financiële instituties? Een belangrijk 

potentieel nadeel van banken in overheidshanden is dat ze in de verleiding komen leningen 

vanuit politieke in plaats van economische motieven te verstrekken. Grote portfolio’s van niet-

 
98 A. Demirgüç-Kunt en L. Servén, Are All the Sacred Cows Dead? Implications of the Financial Crisis for Macro and 

Financial Policies, World Bank Policy Research Working Paper 4807, 2009. 
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rendabele leningen doen het risico op crises juist toe- in plaats van afnemen. Private banken zijn 

weinig gevoelig voor druk om niet-rendabele investeringen te financieren. Ook bij het huidige, 

weliswaar noodzakelijke, overheidsingrijpen spelen risico’s. Toezicht is nodig om te 

voorkomen dat genationaliseerde banken hun status misbruiken om concurrenten te 

dwarsbomen. Het risico bestaat dat de overheid te lang achter het stuur blijft zitten in de hoop 

dat de beurskoersen gaan stijgen. Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid haar belangen in 

banken met winst verkoopt. Om verstoring van de markt zo klein mogelijk te maken, is het 

verstandig om, conform het voornemen van de Nederlandse regering, de belangen in banken zo 

snel mogelijk terug te brengen, al zal dit in de huidige omstandigheden niet van vandaag op 

morgen lukken. 

Na deze crisis zijn de regulering en het toezicht op de financiële sector aan herziening toe. 

Ook het functioneren van toezichthouders zal onder de loep genomen worden. Overal in de 

wereld wordt koortsachtig gewerkt aan voorstellen voor veranderingen.
99

 Er tekent zich een 

aantal aspecten af waar de discussie zich op richt. Twee opmerkingen vooraf. Ten eerste zijn er 

grenzen aan wat regulering kan. Er zullen altijd mogelijkheden zijn om regulering te ontwijken. 

Hoe ingrijpender regulering is, hoe aantrekkelijker het ontwijken van regulering is. Ten tweede 

brengt regulering ook kosten met zich mee. Minder concurrentie betekent misschien meer 

stabiliteit, maar ook hogere tarieven voor consumenten en bedrijven. Het beperken van 

bepaalde activiteiten betekent mogelijk een kleinere kans op een crisis, maar ook minder krediet 

voor innovatieve investeringen en dus een negatief effect op de economische groei. 

Toezicht zal zich meer moeten gaan richten op de stabiliteit van het financiële systeem als 

geheel: macro-prudentieel toezicht dat zich richt op systeemrisico in plaats van het risico van 

individuele banken (zie kader marktfalen).
100

 Dit is een belangrijke verbetering. Het 

schaduwbanksysteem zorgde voor een snelle internationale verspreiding van de crisis.
101

 

Allereerst zal daarom dit bancaire schaduwsysteem beteugeld worden. Als overheden 

investeringsbanken en andere financiële instellingen overeind moeten houden tijdens een 

kredietcrisis, dan moeten zij ook inzicht hebben in risico’s die deze instellingen nemen en 

indien nodig in kunnen grijpen om deze risico’s te beperken. Een andere reden om de markt 

voor kredietrisico te reguleren, is dat hier een marktfalen speelt (zie kader marktfalen): banken 

verzekeren risico’s waar ze zelf invloed op kunnen uitoefenen. Gecentraliseerde registratie en 

afhandeling van transacties kan ook een rol spelen. Dit leidt tot meer standaardisatie en 

transparantie, maar gaat ten koste van het maatwerk dat in de huidige CDS markt mogelijk is. 

De risico’s waar banken aan bloot staan zullen beter gemeten en gereguleerd moeten worden 

en banken dienen hun risicomanagement te versterken. Waarderen van bezittingen op 

marktwaarde is hierbij belangrijk, ondanks mogelijke procyclische effecten. Contracyclische 

 
99 Zoals het recente rapport van de High Level Group on Financial Supervision in the EU, met als voorzitter Jacques de 

Larosières, gepubliceerd op 25 februari 2009. 
100 M. Hellwig, Systemic risk in the financial sector: an analysis of the subprime-mortgage financial crisis,Max Planck 

Institute for Research on Collective Goods Preprint, 2008/43. 2008; M.K. Brunnermeier, Deciphering the 2007-08 credit 

crunch, Journal of Economic Perspectives (forthcoming). 
101 G.B. Gorton,The panic of 2007, NBER working paper 14358, 2008.. 
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kapitaalvereisten (lager gedurende een contractie en hoger gedurende een expansie) kunnen 

misschien helpen om sneeuwbaleffecten tegen te gaan. Macro-economische en bancaire cycli 

zijn echter niet altijd in fase en kunnen verschillen van land tot land. Kapitaalsvereisten worden 

momenteel bepaald aan de hand van complexe formules met risicogewichten die banken (na 

akkoord van de toezichthouder) deels zelf invullen. Een alternatief zou kunnen zijn minder 

complexe en goed verifieerbare vereisten, die minder als buffer en meer als signaal gelden voor 

verdergaand ingrijpen door toezichthouders.
102

 Voor het bepalen van risico zijn toezichthouders 

sterk afhankelijk geworden van kredietbeoordelaars en banken zelf. Het is in ieder geval 

belangrijk dat de markt voor ratings goed functioneert. Voor sommige producten lijkt dit het 

geval, voor andere niet. De markt vertrouwt bijvoorbeeld nog steeds de ratings van bedrijven. 

Er is echter een wijdverspreid vermoeden dat belangenconflicten de betrouwbaarheid en 

transparantie van de ratings van gebundelde leningen verminderen (zie kader marktfalen).
103

 

Kredietbeoordelaars verdienen immers geld door advies aan banken die leningen willen 

bundelen. Het ligt daarom voor de hand deze adviesactiviteiten te reguleren. 

De interne governance van banken zal onder de loep worden genomen, met een nadruk op 

beloningsprikkels van bankmanagers. Banken beloonden hun werknemers voor het realiseren 

van snelle winsten zonder voldoende te corrigeren voor de risico’s die hieruit voortvloeiden. 

Het reguleren van beloningen van bankmanagers, door bijvoorbeeld een sterke lange-

termijncomponent te eisen, is daarom een belangrijke aanvullend instrument voor 

risicoregulering. Internationaal zijn sommige banken hiermee uit eigen beweging al begonnen. 

Het is belangrijk dat beleidsmakers zich ook realiseren dat financiële prikkels voor werknemers 

nuttig kunnen zijn, mits ze goed vormgegeven worden. Een belangrijke vraag is wanneer de 

overheid in moet grijpen in de manier waarop het management haar werknemers aanstuurt. 

Ook is de financiële markt een internationale markt geworden. Dit betekent dat 

internationale coördinatie van toezicht, regelgeving en overheidsingrijpen belangrijk is. Regels 

met betrekking tot faillissementen, garanties van deposito’s en zelfs solvabiliteitsvereisten 

verschillen per land. Internationale afspraken hierover maken toezicht effectiever en 

makkelijker, waardoor ingrijpen minder vaak nodig zal zijn. Daarnaast blijken internationale 

banken moeilijk te combineren met een nationaal vangnet. Als er bijvoorbeeld geen regelingen 

komen voor depositogarantie op Europees niveau, dan lijken banken die grote aanwezigheid in 

meerdere landen hebben, een moeilijke tijd tegemoet te gaan. 

Een belangrijk aandachtspunt is de vormgeving van het depositogarantiestelsel. De omvang 

van de afgegeven garanties is tijdens de crisis sterk uitgebreid. Deze ex post uitbreiding van 

garanties geeft het signaal af dat de overheid altijd garant staat voor spaartegoeden. Deze blanco 

garantie vergroot het risico van moreel gevaar. Banken hoeven immers geen rekening te houden 

met het risico dat ze depositohouders niet terug kunnen betalen. Bij een beperkte garantie 

hebben depositohouders met grote tegoeden een prikkel om kredietwaardigheid een rol te laten 

 
102 J. Rochet, Le Futur de la réglementation bancaire, TSE notes 2-12, 2008. 
103 J. Tirole, Leçons d’une crise, TSE notes 1-12, 2009. 
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spelen bij hun keuze voor een bank. Binnen Europa zijn er verschillen in de hoogte van 

depositogaranties, terwijl uitbreiding van de garanties nauwelijks gecoördineerd was. 

Denemarken, Ierland en Duitsland geven bijvoorbeeld ongelimiteerde garanties, terwijl andere 

landen, waaronder Nederland, 100.000 euro garanderen.
104

 Dit kan leiden tot (destabiliserende) 

kapitaalstromen. Een belangrijke vraag is ook hoe garanties gefinancierd moeten worden. Deze 

financiering moet namelijk wel houdbaar zijn als er een beroep op gedaan wordt. Het IJslandse 

voorbeeld laat zien dat een depositogarantiestelsel in combinatie met grote tegoeden van 

buitenlandse spaarders bij banken niet altijd houdbaar is en tot grote risico’s voor de 

overheidsfinanciën kan leiden. Ook Nederland kent banken met grote tegoeden van 

buitenlandse spaarders die de overheid deels garandeert. Sommige banken zijn in het 

buitenlandse groot geworden, terwijl de Nederlandse banken en overheid (deels) impliciet 

garant stonden voor de spaartegoeden van deze buitenlandse spaarders. Hoe groot kunnen 

dergelijke buitenlandse spaartegoeden zijn, als de kosten van een beroep op garantieregelingen 

op nationaal niveau gedragen moeten worden? 

De crisis is nog niet voorbij. De onzekerheid over de ontwikkelingen in de komende 

maanden is groot. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen na terugkeer van rust op de 

financiële markten. Zeker is dat wij aan de vooravond staan van grote veranderingen in de 

inrichting van en toezicht op financiële markten. Omdat financiële markten geglobaliseerd zijn, 

vraagt dit bijzonder grote internationale coördinatie van beleid. Het bijdragen aan het bereiken 

van internationale consensus over te nemen maatregelen (met inachtneming van de Nederlandse 

belangen) vormt de grootste uitdaging voor Nederlandse beleidsmakers. Daarnaast zal timing en 

vormgeving van de vermindering van de rol van de Staat in de Nederlandse bankensector veel 

aandacht vergen. 

 
104 S. Schich, Financial Crisis: Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects, OECD Financial markets 

trends, Volume 2008/II, december 2008.  
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5.3 De lange-termijngevolgen van de kredietcrisis 

Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis op de groei op langere termijn? Een analyse van eerdere 

omvangrijke financiële crises laat zien dat het niveau van de productie soms blijvend lager uitkomt, het is 

dus geen automatisme dat de economie terugkeert naar het niveau van de oude trendlijn. 

5.3.1 Effect van de kredietcrisis op de economische groei op langere termijn 

De groei van het conjunctureel neutrale niveau van de productie (de potentiële groei) wordt 

bepaald door de groei van de structurele arbeidsproductiviteit, de groei van het structurele 

arbeidsaanbod en de verandering van de evenwichtswerkloosheid. Tabel 5.4 laat de potentiële 

groei zien vanaf 1981. In de periode 2006-2010 is de potentiële groei 2,1% per jaar.
105

 De 

structurele arbeidsproductiviteit fungeert met een groei van 1,7% per jaar als motor van de 

economische groei. Het structurele arbeidsaanbod in personen groeit met 0,7% per jaar, maar 

door een verdere toename van deeltijdwerk blijft de structurele werkgelegenheidsgroei beperkt 

tot 0,4% per jaar. 

Tabel 5.4            Structurele ontwikkelingen van de Nederlandse economie, 1981-2010  

 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

       
              mutaties per jaar in % 

       
Potentiële economische groei 1,6 2,8 2,5 2,8 2,1 2,1 

w.v. structurele werkgelegenheid  0,1 1,6 1,1 1,3 0,7 0,4 

        w.v. arbeidsaanbod (in personen) 0,5 1,5 1,6 1,3 1,2 0,7 

               effect evenwichtswerkloosheid − 0,5 0,0 − 0,3 0,4 − 0,1 0,0 

               effect deeltijdwerk 0,1 0,0 − 0,2 − 0,4 − 0,5 − 0,4 

       structurele arbeidsproductiviteit 1,5 1,2 1,4 1,4 1,4 1,7 

       w.v. marktsector 1,6 1,8 1,6 2,3 2,1 2,3 

               niet-marktsector 0,9 0,4 1,3 − 0,6 − 0,8 0,0 

       
Feitelijke groei 1,1 3,3 2,1 3,8 1,4 1,0 

 

De bovenstaande analyse van de potentiële groei heeft een technisch karakter, waarin de 

nieuwste korte-termijnramingen zijn verwerkt. Het zou echter goed kunnen dat de effecten van 

de kredietcrisis nog niet volledig in deze ramingen tot uiting komen. Het is nog te vroeg om de 

gevolgen kwantitatief te kunnen duiden.  

 

Deze paragraaf zet de resultaten uit een aantal financiële systeemcrises uit het verleden op een 

rij. 

 

 
105 Dit is iets lager dan de 2¼% per jaar voor de periode 2008-2011 waarmee in de meest recente middellange-

termijnraming is gerekend, zie CPB, 2007, Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011, CPB Document 151. 
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Ervaringen van eerdere bankencrises 

Sinds begin vorig jaar zijn verscheidene publicaties van de hand van Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff verschenen 

over de wereldwijde geschiedenis van financiële crises − bankencrises, schuldencrises, en valutacrises − gebaseerd op 

een gegevensverzameling die 66 landen en een periode van 8 eeuwen omvat. Enige kwantitatieve kenmerken van 

crises staan hieronder vermeld. De auteurs merken op dat crises zich in golven voordoen. Wanbetaling door overheden 

(het niet nakomen van verplichtingen aan buitenlandse crediteuren) vertoont eveneens een cyclisch patroon, waarin 

jaren van relatieve stabiliteit zich afwisselen met perioden van aanhoudende onrust. De jaren 2003-2007 vormen een 

(korte) periode van grote kalmte na de schuldencrises in diverse opkomende economieën gedurende de jaren tachtig 

en negentig. In de huidige geavanceerde economieën komt wanbetaling door overheden echter nauwelijks of niet voor, 

in veel gevallen al sinds het begin de negentiende eeuw niet meer, hoewel veel landen uit deze groep een oudere 

geschiedenis van veelvuldige wanbetaling hebben. Voor bankencrises geldt zoiets volgens Reinhart en Rogoff niet: er is 

geen duidelijk verschil tussen de frequentie van bankencrises in afzonderlijke geavanceerde economieën en 

afzonderlijke opkomende economieën. Daarnaast merken zij op dat de dynamiek van financiële crises in opkomende 

economieën in hoge mate overeenkomt met die in geavanceerde economieën. Dit geldt zowel voor de duur en de 

diepte van zulke crises als voor patronen van productie, werkloosheid, aandelenkoersen, overheidsschuld en 

onroerend- goedprijzen.
a
 

 

Kengetallen van ernstige financiële crises: gemiddelden van 15 gevallen
a
 

 Totale verandering van top tot dal
b
 Tijd verstreken tussen top en dal

c
 

   
 % jaar 

   
Inkomen per hoofd − 9 1,9 

Werkloosheidspercentage 7 4,8 

Reële huizenprijs − 36 6,0 

Reële aandelenkoers − 56 3,4 

Reële overheidsschuld
d
 86 3,0 

   a Bron: Reinhart en Rogoff, januari 2009. De gevallen zijn (sommige kengetallen hebben betrekking op een enigszins afwijkende 

selectie): Argentinië 2001, Colombia 1998, Filippijnen 1997, Finland 1991, Hongkong 1997, Indonesië 1997, Japan 1992, Maleisië 

1997, Noorwegen 1899, Noorwegen 1987, Spanje 1977, Thailand 1997, Verenigde Staten 1929, Zuid-Korea 1997, Zweden 1991. 
b In geval van werkloosheidspercentage en overheidsschuld: verandering van dal tot top; in geval van werkloosheidspercentage 

verandering in %-punten. 

c In geval van werkloosheidspercentage en overheidsschuld: tijd verstreken tussen dal en top. 

d 
Toename gedurende 3 jaar na uitbreken van crisis. 

 

Het IMF heeft een analyse gemaakt van financiële crises die zich na 1980 hebben voorgedaan in 17 geavanceerde 

economieën.
b
 De onderzoekers identificeren 113 financiële crises van uiteenlopende aard. In 29 gevallen werd een 

crisis gevolgd door een groeivertraging (gemiddelde duur: 1,9 jaar) en in 29 andere gevallen door een recessie (1,7 

jaar). Het IMF heeft cumulatieve productieverliezen berekend ten opzichte van een trendmatige ontwikkeling. Voor de 

groep met een groeivertraging is het gemiddelde cumulatief productieverlies 8% BBP; voor de groep met een recessie 

is het cijfer 14%. Als sprake is van een bankencrisis, is de schade groter. Een groeivertraging die volgt op een 

bankencrisis, kost gemiddeld 9% BBP; een recessie die volgt op een bankencrisis, kost gemiddeld 20%, beide ten 

opzichte van de trendmatige ontwikkeling. 

 
a
 C.M. Reinhart en K.S. Rogoff, This time is different: a panoramic view of eight centuries of financial crises, NBER working paper 13882, 

maart 2008; ‘The aftermath of financial crises’, C. M. Reinhart en K.S. Rogoff, NBER working paper 14656, januari 2009. 
b
 IMF, Financial stress and economic downturns, Hoofdstuk 4 van World Economic Outlook, oktober 2008. 
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Deze analyse is een uitbreiding van Reinhart en Rogoff (2009), die veertien financiële 

systeemcrises op een rij gezet hebben.
106

 Deze crises zijn geselecteerd op basis van 

beschikbaarheid van data. Zie het kader voor een samenvatting van de belangrijkste effecten tot 

aan het einde van de crises. In een analyse van OESO-landen voor de periode 1960-2007 vinden 

Claessens, Kose en Terrones (2008) vergelijkbare effecten in het geval van de meest ernstige 

recessies.
107

 

Effecten van crises op langere termijn 

Voor de inschatting van de potentiële groei is het vooral van belang om te weten in hoeverre de 

effecten op de productie blijvend zijn. Ofwel, keert de economie na een dergelijke crisis weer 

terug naar het oude trendpad? Figuur 5.13 en Figuur 5.14 laten de gevolgen zien voor de 

economische groei per hoofd van de bevolking voor enkele karakteristieke gevallen.
108

 In de 

figuren is een trendlijn getekend (de stippellijn) waarbij het groeipad van vóór de crisis is 

doorgetrokken. In de meeste gevallen (negen van de veertien) bereikt het BBP per capita na 

afloop van de crisis niet meer het niveau van deze trendlijn. De crisis heeft een negatief effect 

op het niveau van de productie, dat in de meeste gevallen dus niet wordt gecompenseerd door 

een hogere groei in het decennium na afloop. Zweden is één van de uitzonderingen, waar de 

productie een aantal jaren na afloop van de crisis hoger uitkwam dan volgens de oude trendlijn. 

Figuur 5.13 Logaritme van BBP per capita
109,110

 in Zweden en Finland 
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106 C.M. Reinhart en K.S. Rogoff, The aftermath of financial crises, NBER Working Paper 14656, 2009. 
107 S. Claessens, M.A. Kose en M.E. Terrones, What Happens During Recessions, Crunches and Busts?, IMF Working 

Paper, WP/08/274, 2008. 
108 De data komen uit The Conference Board, Total Economy Database, januari 2009. De data voor de Verenigde Staten 

komen uit J.W. Kendrick, Productivity trends in the United States, Princeton University Press, 1961 en van Bureau of 

Economic Analysis. Figuren voor alle crises zijn te vinden in B. Smid, After the aftermath of financial crises, CPB Discussion 

Paper, nog te verschijnen. 
109 BBP per capita gemeten in 1990 US$ (geconverteerd naar Geary Khamis PPPs). 
110 Door de logaritme van een variabele te gebruiken is de afstand voor een verdubbeling op de verticale as steeds 

hetzelfde. Een reeks met een constante groeivoet wordt dan afgebeeld als een rechte lijn. 
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Figuur 5.14 Logaritme van BBP per capita in Hong Kong en Indonesië 
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Tabel 5.5 laat de groei per capita voor en na afloop van de crises uit Reinhart en Rogoff (2009) 

zien. In ruwweg de helft van de gevallen komt deze groei na afloop van de crisis lager uit, de 

gemiddelde groeivoet is nagenoeg hetzelfde. Het beeld is gemengd en het is daarom niet 

mogelijk om op basis van deze resultaten een uitspraak te doen over de te verwachten groei na 

afloop van de huidige crisis. De productie per hoofd van de bevolking is in het dieptepunt 

gemiddeld 9% lager dan tijdens de top voor de crisis. In een ‘doorsnee financiële systeemcrisis’ 

is er dus een fors niveauverschil aan productie, dat niet wordt goedgemaakt door hogere groei 

na de crisis.  

Tabel 5.5 Groei van BBP per capita voor en na afloop van de crises en verandering van top tot dal
a
 

 

10 jaar t/m top 

 

10 jaar na dal
b 

 

Verandering 

van top tot dal 

    
                      mutaties per jaar in % niveau in % BBP 

    
Spanje (1977) 4,9 2,5 0,5 

Japan (1992) 3,3 0,8 0,0 

Noorwegen (1987) 3,1 2,9 − 0,6 

Filippijnen (1997) 1,5 2,7 − 2,7 

Zweden (1991) 1,7 2,8 − 6,0 

Hong Kong (1997) 3,3 4,2 − 6,7 

Colombia (1998) 2,0 3,2 − 7,0 

Zuid-Korea (1997) 6,7 5,0 − 7,5 

Maleisië (1997) 6,8 4,1 − 9,3 

Finland (1991) 3,2 3,5 − 12,4 

Thailand (1997) 8,0 4,2 − 13,6 

Indonesië (1997) 5,9 4,3 − 14,4 

Argentinië (1998) 2,6 7,6 − 21,5 

Verenigde Staten (1929) 2,0 9,2 − 28,8 

    
Gemiddelde 3,9 4,1 − 9,3 

    a
 Top is laatste jaar met positieve groei, dal is laatste jaar met krimp. Wanneer er geen krimp opgetreden is, is het dal het jaar met de 

laagste groei van BBP per capita. 
 

b
 Of zoveel jaren als beschikbaar zijn in de dataset bij recente crises.  
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Effecten op werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit 

Het is mogelijk een verdere decompositie te maken van de effecten op de totale productie. In 

Tabel 5.6 worden de effecten op BBP gesplitst in werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit. Na 

afloop van de crisis is de werkgelegenheid in personen gedaald, uitgedrukt in gewerkte uren is 

de daling nog sterker. De groei van de werkgelegenheid komt gemiddeld marginaal hoger uit in 

het decennium na het dal van de crisis. Deze hogere stijging is niet genoeg om na afloop van die 

periode weer op het oude groeipad voor de werkgelegenheid te komen. Voor de ontwikkeling 

van de arbeidsproductiviteit is het beeld minder duidelijk. De arbeidsproductiviteit per 

werkende daalt gemiddeld 3%, maar het aantal uren per werknemer daalt gemiddeld nog meer 

in de 9 landen waarvoor er data zijn. In die landen stijgt de arbeidsproductiviteit per uur tijdens 

de crisis. Na afloop van de crisis stijgt de arbeidsproductiviteit gemiddeld minder snel, zowel 

per uur als per werkende. In de achterliggende cijfers is echter te zien dat in ruwweg de helft 

van de gevallen de productiviteit juist sneller stijgt dan voor de crisis. 

Tabel 5.6 Werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit rond financiële crises
a
 

 

Groei 10 jaar 

voor top 

Verandering van 

top tot dal 

Groei 10 jaar 

 na dal 

Verandering van top 

tot 10 jaar na dal 

     

 

mutatie in  

% per jaar 

niveau in  

% BBP 

mutatie in  

% per jaar 

niveau in  

% BBP 

9 landen
b
     

BBP 4,4 − 5,3 4,2 − 6,7 

w.v. gewerkte uren 1,1 − 6,5 1,4 − 3,6 

       arbeidsproductiviteit per uur 3,3 1,5 2,8 − 2,8 

     
w.v. aantal werkenden 1,4 − 4,6 1,7 − 1,7 

        abeidsproductiviteit per werkende 3,0 − 0,6 2,5 − 4,8 

     

13 landen
c
     

BBP 5,3 − 6,2 4,6 − 13,6 

w.v. aantal werkenden 1,7 − 3,0 1,8 − 2,0 

       arbeidsproductiviteit per werkende 3,6 − 3,0 2,8 − 11,3 
 
a
 Voor de top en het dal zijn dezelfde jaren gebruikt als in Tabel 5.5. BBP- en productiviteitscijfers zijn weer in 1990 US$ (geconverteerd 

naar Geary Khamis PPPs).  
b
 De landen zijn: Spanje (1977), Japan (1992), Noorwegen (1987), Zweden (1991), Hong Kong (1997), Colombia (1998), Zuid-Korea 

(1997), Finland (1991) en Argentinïe (1998). Voor de overige crises zijn er geen data beschikbaar over gewerkte uren. 
c
 Dit zijn dezelfde landen als in Tabel 5.5, afgezien van de Verenigde Staten. 

 

Achterliggende mechanismen 

Welke mechanismen zouden het patroon in productie rond de crises kunnen verklaren? Een 

aantal factoren kan de werkgelegenheid beïnvloeden. Bij de bestudeerde crises neemt de 

werkloosheid gemiddeld 7%-punt toe. Het duurt vaak lange tijd voordat de werkloosheid weer 

afneemt (hysterese). Tijdens financiële crises neemt de overheidsschuld vaak toe. Als dit leidt 

tot hogere belastingen, neemt ook de evenwichtswerkloosheid toe. Tot slot kunnen hogere 

belastingen of devaluaties leiden tot lagere reële lonen en daarmee het arbeidsaanbod verlagen. 
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Ook de kapitaalintensiteit in de economie kan veranderen door een crisis. Een lagere 

kapitaalintensiteit, bijvoorbeeld vanwege hogere kapitaalkosten, verlaagt het niveau van de 

arbeidsproductiviteit. In het geval van lokale crises kunnen de internationale kapitaalmarkten 

een hogere risicopremie vragen waardoor de kapitaalkosten stijgen. In de huidige crisis zijn de 

risicopremies voor obligatieleningen voor bedrijven fors toegenomen. Kapitaalvernietiging bij 

bedrijven die failliet gaan dragen ook bij aan een lagere kapitaalintensiteit. Tot slot zijn er 

factoren denkbaar die de technologie beïnvloeden. Zo kunnen investeringen in R&D afnemen, 

doordat de afzetmarkt kleiner wordt of de financiering moeilijker. De crisis kan bedrijven 

dwingen om efficiënter te werken. Er zal ook herallocatie van arbeid optreden, wat een positief 

effect kan hebben op de arbeidsproductiviteit. 

Hierboven zijn enkele mechanismen genoemd die relevant zouden kunnen zijn bij een 

financiële crisis. Per land zullen de ervaringen verschillen. Er is meer onderzoek nodig om te 

achterhalen welke van deze mechanismen in de huidige kredietcrisis de belangrijkste rol spelen.  

Relevantie voor de Nederlandse situatie 

In hoeverre zijn deze resultaten relevant voor Nederland en de huidige kredietcrisis? Relatief 

veel landen genoemd in tabel 5.5 zijn opkomende landen zoals de Aziatische tijgers. Die landen 

waren bezig met een inhaalgroei (catching-up). Een deel van de lagere groei kan veroorzaakt 

zijn door het afnemen van dit inhaaleffect. Reinhart en Rogoff (2008) constateren echter dat 

oorzaken en gevolgen van bankencrises in rijke en opkomende landen opvallend veel gemeen 

hebben.
111

 Daarnaast moet gezegd worden dat er grote verschillen zijn in uitkomsten tussen 

landen. Dat geldt zowel voor het verlies aan productie als het groeipad na afloop van de crisis. 

Het valt niet te zeggen welk pad voor Nederland het meest waarschijnlijk is. Daarvoor is het 

nodig om te weten welke achterliggende mechanismen nu relevant zijn. 

Het belangrijkste voorbehoud betreft echter het lokale karakter van de bestudeerde crises. 

Het betreft steeds een enkel land of een kleine groep van landen. De huidige kredietcrisis heeft 

een globaal karakter en raakt alle landen. Devaluatie en aanpassing van de rente waren 

oplossingen die beschikbaar waren voor de meeste van de bestudeerde landen. Voor Nederland 

is dat nu geen optie. Als kleine open economie is Nederland zeer gevoelig voor ontwikkelingen 

in het buitenland. In de huidige situatie bestaat het risico dat landen er voor kiezen om hun 

eigen economie te beschermen en protectionistische maatregelen te nemen. Dat kan schadelijk 

zijn voor de internationale handel en voor marktwerking, met bijbehorende gevolgen voor de 

economische groei op lange termijn. 

 
111 C.M. Reinhart en K.S. Rogoff, Banking crises: An equal opportunity menace, NBER working paper 14587, 2008. 
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5.3.2 Gevolgen voor de output gap en implicaties voor beleid 

De output gap meet het verschil tussen het feitelijke en het potentiële niveau van de productie. 

Bij een negatieve output gap zal normaal gesproken op termijn de productie tijdelijk weer iets 

harder groeien dan de potentiële productie om zo uit te komen op een conjunctureel neutrale 

situatie met output gap van nul.  

De raming van de output gap is −4½ in 2010. Bestudering van de eerdere financiële 

systeemcrises laat zien dat in veel gevallen er vlak na de crisis een lager niveau aan BBP was, 

dat niet werd goedgemaakt door een hogere groei in de jaren daarna. Wanneer dat het geval zou 

zijn in Nederland, zou het niveau van de potentiële productie als gevolg van de kredietcrisis 

naar beneden moeten worden bijgesteld. De negatieve output gap in 2010 zou dan minder 

negatief uitkomen waardoor de economie al dichter bij een neutrale situatie zit. Een dergelijke 

bijstelling zou ook betekenen dat het structurele EMU-saldo (en daarmee het primair robuust 

saldo), waarin gecorrigeerd wordt voor de output gap, lager uitvalt. In paragraaf 4.1 wordt 

verder op ingegaan op de gevoeligheid van het EMU-saldo voor de ontwikkeling van het BBP. 
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Bijlagen 

Alle bijlagen zijn ook in een digitale versie beschikbaar op de website van het CPB. Daarnaast 

wordt een aantal overzichten alleen nog op de website gepubliceerd en niet meer in de bijlagen 

van het Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning.  

 

In de huidige bijzondere economische situatie is er meer aandacht voor het verleden. Om deze 

reden wordt voor een aantal (inter)nationale kerngegevens een langere tijdreeks opgenomen dan 

gebruikelijk. Dit betreft de bijlagen 2 en 3.  

 

De cijfers in de hierna volgende tabellen sluiten aan bij de Nationale rekeningen 2007.  

In 2005 en 2006 heeft een groot aantal institutionele wijzigingen hun beslag gekregen. Het 

ging daarbij in 2005 om de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij 

Ziekte (VLZ) en de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK). In 2006 volgden de invoering 

van de Zorgverzekeringswet (ZVW), de wet VUT, Prepensioen en Levensloop (VPL) en de wet 

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Veel van deze institutionele wijzigingen 

leidden tot financieringsverschuivingen tussen de particuliere en de collectieve sector en zijn als 

zodanig van invloed op de ontwikkeling van bijvoorbeeld de particuliere consumptie, de 

overheidsconsumptie, de werkgelegenheid bij bedrijven en overheid, de arbeidsproductiviteit in 

de marktsector en de collectieve lastendruk.  

Voor sommige grootheden hebben deze stelselwijzigingen dermate grote gevolgen gehad, 

dat gemakkelijk een verkeerd beeld kan ontstaan van de onderliggende ontwikkeling. Om die 

reden is ervoor gekozen in diverse tabellen in de hoofdtekst naast de ongecorrigeerde ook de 

gecorrigeerde cijfers toe te voegen, waarbij rekening is gehouden met de verschuivingen die 

zijn opgetreden als gevolg van de invoering van de genoemde stelselwijzigingen. In de hierna 

volgende bijlagen worden geen gecorrigeerde cijfers gegeven, teneinde zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de Nationale rekeningen van het CBS.  
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Bijlage 1.1     Middelen en bestedingen 2008 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2007 in Volume- 2008 in Prijs- 2008 in 

 Prijzen mutatie prijzen mutatie prijzen 

 2007  2007  2008 

      
Beloning werknemers 279,7  1,5 284,0 4,3 296,1  

Bedrijvensector 227,8 1,8 231,8  4,3 241,8  

Overheidssector 51,9 0,5 52,2  4,0 54,2  

      

Exploitatieoverschot (netto) 139,8    146,1  

      

Afschrijvingen 81,5  2,5 83,5  1,8 85,1  

Bedrijvensector 67,4  2,5 69,0  2,0 70,3  

Overheidsector 14,1 2,5 14,5  1,8 14,7 

           

Belastingen op productie en invoer 74,2     75,5  

Subsidies 8,2     8,6  

                                       

Bruto binnenlands product marktprijzen 567,1  2,0 578,2  2,8 594,1  

      

Invoer 376,1  4,5 392,8  4,0 408,9  

Goederen 298,7  4,3 311,1  4,0 323,5  

Diensten 77,4  5,5 81,7  4,5 85,4  

                                       

Totale middelen  943,2  3,0 971,0  3,3 1003,0 

      

Betaalde primaire inkomens 161,7     153,6  

Betaalde inkomensoverdrachten 15,8    16,6  

Saldo lopende transacties met het buitenland 55,6    47,4  

                            

Totaal 233,2    217,6  
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 2007 in Volume- 2008 in Prijs- 2008 in 

 prijzen mutatie prijzen Mutatie prijzen 

 2007  2007  2008 

      
Consumptieve bestedingen 406,8 1,5 413,1  2,5 423,4  

Huishoudens 264,3  1,8 268,9  2,3 275,0  

Overheid 142,5  1,3 144,3  2,8 148,4  

  Uitkeringen in natura 55,3  3,0 56,9  2,0 58,1  

  Lonen 51,9  0,3 52,1  4,0 54,2  

  Overig 35,3  0,0 35,2  2,5 36,1  

      
Investeringen vaste activa 113,2  5,5 119,5 2,0 122,0 

Bedrijvensector 94,3  6,8 100,5 2,3 102,7 

  Woningen 36,3  1,5 36,9  2,3 37,7  

  Overige vaste activa 58,0  9,8 63,7 2,0 65,0  

Overheidssector 18,9  0,5 19,0  1,5 19,3  

Veranderingen voorraden − 1,6   0,8   0,9 

                                       

Nationale Bestedingen 518,4  3,0 533,5  2,5 546,4  

      
Uitvoer 424,8  3,0 437,5  4,3 456,6  

Goederen 342,5  2,5 351,1  4,3 365,8 

Diensten 82,3  5,0 86,5  5,0 90,7  

                                       

Totale bestedingen 943,2  3,0 971,0  3,3 1003,0 

      

Uitvoersaldo 48,7     47,7  

Ontvangen primaire inkomens 177,0    162,0  

Ontvangen inkomensoverdrachten 7,5     7,9  

                            

Totaal 233,2    217,6 
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Bijlage 1.2     Middelen en bestedingen 2009 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2008 in Volume- 2009 in Prijs- 2009 in 

 Prijzen mutatie prijzen mutatie prijzen 

 2008  2008  2009 

      
Beloning werknemers 296,1  − 1¼ 292,2  4    303,9  

Bedrijvensector 241,8  − 1¾ 237,8 4    247,4  

Overheidssector 54,2  ¼ 54,4  4     56,6  

      

Exploitatieoverschot (netto) 146,1    122,1  

      

Afschrijvingen 85,1  2½ 87,1  1¾ 88,7  

Bedrijvensector 70,3  2½ 72,0  1¾ 73,2  

Overheidssector 14,7  2½ 15,1  2¼ 15,4  

           

Belastingen 75,5     74,6  

Subsidies 8,6    9,1  

                                       

Bruto binnenlands product marktprijzen 594,1 − 3½ 572,9 1¼ 580,3 

      

Invoer 408,9  − 8    376,1  − 6½ 351,7  

Goederen 323,5 − 9¼ 293,8  − 8¼ 269,3  

Diensten 85,4  − 3½ 82,3  0    82,4  

                                       

Totale middelen  1003,0 − 5¼ 949,1  − 1¾ 931,9 

      

Betaalde primaire inkomens 153,6     120,5  

Betaalde inkomensoverdrachten 16,6    14,6  

Saldo lopende transacties met het buitenland 47,4    30,1  

                          

Totaal 217,6    165,2  
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 2008 in Volume- 2009 in Prijs- 2009 in 

 prijzen mutatie prijzen Mutatie prijzen 

 2008  2008  2009 

      
Consumptieve bestedingen 423,4 ½ 425,5  1¾ 433,2  

Huishoudens 275,0  − ¼ 274,2  1¼ 277,4  

Overheid 148,4  2    151,3  3    155,8 

  Uitkeringen in natura 58,1  3¾ 60,3  2½ 61,7  

  Lonen 54,2  ¾ 54,6  3½ 56,6  

  Overig 36,1  1    36,5  3    37,6  

      
Investeringen vaste activa 122,0  − 7½ 112,9 2    115,1 

Bedrijvensector 102,7 − 9¼ 93,1  1¾ 94,8  

  Woningen 37,7  − 7    35,1  3    36,1  

  Overige vaste activa 65,0  − 10¾ 58,0  1¼ 58,7  

Overheidssector 19,3 2¾ 19,8  2¼ 20,2  

Veranderingen voorraden 0,9   − 0,1   − 0,2 

                                       

Nationale Bestedingen 546,4  − 1½ 538,3  1¾ 548,1  

      
Uitvoer 456,6  − 10    410,7  − 6½ 383,9  

Goederen 365,8  − 10¾ 326,3  − 8¼ 299,3  

Diensten 90,7  − 7    84,4  ¼ 84,5  

                                       

Totale bestedingen 1003,0 − 5¼ 949,1  − 1¾ 931,9 

      

Uitvoersaldo 47,7     32,2  

Ontvangen primaire inkomens 162,0    125,0  

Ontvangen inkomensoverdrachten 7,9     8,0  

                            

Totaal 217,6    165,2 
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Bijlage 1.3     Middelen en bestedingen 2010 (mld euro, mutaties per jaar in %) 

 2009 in Volume- 2010 in Prijs- 2010 in 

 Prijzen mutatie prijzen mutatie prijzen 

 2009  2009  2010 

      
Beloning werknemers 303,9  − 4¼ 290,9  2¾ 298,8  

Bedrijvensector 247,4 − 5¼ 234,1  3    241,0  

Overheidssector 56,6  ½ 56,8  1¾ 57,9  

      

Exploitatieoverschot (netto) 122,1    127,6  

      

Afschrijvingen 88,7  1¼ 89,9  ¼ 90,2  

Bedrijvensector 73,2  1¼ 74,1  0    74,1  

Overheidssector 15,4  2½ 15,8 1¾ 16,1  

           

Belastingen 74,6     74,3  

Subsidies 9,1    9,3  

                                       

Bruto binnenlands product marktprijzen 580,3  − ¼ 578,8 ½ 581,6  

      

Invoer 351,7  − ½ 350,0  − 1    346,2  

Goederen 269,3 0    269,4  − 2    264,3  

Diensten 82,4 − 2    80,6   1½ 81,9  

                                       

Totale middelen 931,9 − ¼ 928,8  0    927,8  

      

Betaalde primaire inkomens 120,5     118,5  

Betaalde inkomensoverdrachten 14,6    17,4  

Saldo lopende transacties met het buitenland 30,1    30,8  

                          

Totaal 165,2    166,7  
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 2009 in Volume- 2010 in Prijs- 2010 in 

 prijzen mutatie prijzen Mutatie prijzen 

 2009  2009  2010 

      
Consumptieve bestedingen 433,2 0    433,4  1½ 439,4  

Huishoudens 277,4  − ½ 276,2  1    279,2  

Overheid 155,8  1    157,2 1¾ 160,2 

  Uitkeringen in natura 61,7  1    62,4  1½ 63,4  

  Lonen 56,6  ¾ 57,0  1½ 57,9  

  Overig 37,6  ¾ 37,9  2¾ 38,9  

      
Investeringen vaste activa 115,1  − 7¼ 106,8 ¾ 107,5 

Bedrijvensector 94,8  − 9    86,2 ½ 86,7 

  Woningen 36,1  − 4½ 34,5  2¼ 35,3  

  Overige vaste activa 58,7  − 12    51,7  − ½ 51,4  

Overheidssector 20,2 1¾ 20,6  1    20,8  

Veranderingen voorraden − 0,2   − 0,6  − 0,6 

                                       

Nationale Bestedingen 548,1  − 1½ 539,6  1¼ 546,3  

      
Uitvoer 383,9  1½ 389,3  − 2    381,5  

Goederen 299,3  1½ 303,7 − 2¾ 295,3  

Diensten 84,5  1¼ 85,6  ¾ 86,2  

                                       

Totale bestedingen 931,9 − ¼ 928,8  0    927,8  

      

Uitvoersaldo 32,2     35,3  

Ontvangen primaire inkomens 125,0    123,0  

Ontvangen inkomensoverdrachten 8,0     8,4  

                            

Totaal 165,2    166,7 
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Bijlage 2        Kerngegevens voor Nederland, 1970-2010 

   1970 1971 1972 

  
                                                      mutaties per jaar in % 

Internationale conjunctuur  

Relevante wereldhandel   . . . 

Prijspeil goedereninvoer   7,6  6,1  1,9  

Concurrentenprijs   . . . 

Ruwe-olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat)   17,0 20,6 19,1 

Eurokeurs (dollar per euro)    1,37 1,31 1,13 

Lange rente (niveau in %)   8,0  7,6  7,4  

      
Volume bestedingen en buitenlandse handel      

Bruto binnenlands product (BBP, economische groei)   6,1  4,3  3,5  

Consumptie huishoudens   6,3  2,2  3,0  

Overheidsbestedingen   5,2  5,8  0,7 

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)   17,0 1,8 − 7,0 

Uitvoer van goederen (exclusief energie)   10,7 9,8  10,2 

w.v. binnenslands geproduceerd   9,3 10,1 10,5 

       wederuitvoer   17,6 8,2 8,4 

Invoer van goederen   13,1 3,4 3,4  

   
Prijzen, lonen en koopkracht   

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie)   4,5  1,5  3,4  

Prijsconcurrentiepositie
a
   1,6  − 0,4  − 0,7  

Consumentenprijsindex (CPI)   4,4  7,6  7,8  

Contractloon marktsector   8,2 11,4 13,6 

Loonsom per werknemer marktsector   12,3 13,7 13,1 

Koopkracht, mediaan alle huishoudens   . . . 

      
Arbeidsmarkt

 
     

Beroepsbevolking    1,5  0,8  1,3  

Werkzame beroepsbevolking   1,6 0,5 0,6 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %)   0,7  0,9  1,5  

Werkloze beroepsbevolking (in dzd personen)   31 43  73 

      
Marktsector

b
      

Productie   6,1 3,8 3,3 

Arbeidsproductiviteit   . 4,1 5,3 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren   1,0 − 0,3 − 1,9 

Prijs toegevoegde waarde   5,1 7,0 7,2 

Reële arbeidskosten   − 4,8 6,3 5,5 

      
                           niveau in %  

Arbeidsinkomensquote   78,0 79,7 80,2 

Winstquote (van productie in Nederland)
c
   17,6 16,0 15,4 

      
Collectieve sector                                                       niveau in % BBP 

EMU-saldo    − 1,5 − 1,6  − 0,7  

EMU-schuld    49,4  46,8  44,3  

Collectieve lasten    36,0  37,4  38,3  
 
a
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 

b
 Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerend-goedsector. 

c
 Marktsector exclusief banken en verzekeringen. 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

          
          

          

. . . 12,5 3,7 5,2 8,7 3,1 0,8 3,0 

9,0  28,5  10,5  6,2 5,3 0,9 7,9 12,0 10,0 3,6 

. . . 4,5 1,8 − 0,7 6,4 9,3 13,8 − 0,6 

12,8 17,8 11,5 13,1 14,3 14,3 32,1 37,9 36,7 33,4 

1,11 1,07 0,87 0,83 0,90 1,02 1,10 1,11 0,88 0,83 

7,9  9,8  8,8  9,0 8,1 7,7 8,8 10,1 11,5 9,9 

          
          

5,4  3,4  0,0  4,5 2,5 2,7 2,0 1,3 − 0,8 1,2 

4,9  2,2  3,2  4,9  3,3 4,3 2,2 0,0 − 2,4 − 1,4 

0,9  3,2  5,9  3,8 2,2 3,0 2,5 2,2 1,6 0,9 

4,4  − 3,5  − 4,2  0,1 9,2 2,3 − 0,2 3,4 − 10,8 − 0,8 

11,8  7,4  − 5,7  10,6 − 0,9 3,2 11,7 3,0 7,3 1,0 

12,1 8,5 − 7,0 9,8 − 1,6 2,1 12,6 2,8 6,5 1,1 

10,2 2,8 0,0 13,9 1,7 6,9 8,5 3,7 9,8 0,7 

10,7  − 1,5  − 4,3  9,3 2,1 2,7 6,5 1,9 − 2,5 − 0,9 

          
          

7,2  22,1 5,8  4,0 1,4 1,1 4,1 6,2 7,5 3,8 

3,6  0,2  − 5,0  0,5 1,4 − 2,4 3,0 3,5 5,5 − 4,8 

8,0  9,6  10,2 8,8  6,7 4,1 4,2 6,5 6,7 6,0 

12,0 14,3 12,5 9,0 7,6 6,5 5,6 4,7 3,4 7,3 

16,3 15,6  12,8 11,4 9,0 6,9 5,2 5,9 4,0 6,9 

. . . . . . . . . . 

          
          

0,8  0,4  0,3  0,7 0,6 0,1 0,3 2,2 1,6 0,7 

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

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

77 95 139 153 152 159 166 194 307 437 

          
          

5,7  2,6  − 1,8  4,7 2,1 3,6 1,6 0,5 − 2,1 − 1,8 

5,8  2,9  − 0,5  5,3 2,0 3,0 0,1 0,1 0,0 1,8 

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

7,2  13,9 4,3  7,3 4,0 4,7 4,4 5,7 6,2 4,3 

8,0  1,3  7,1  3,3 4,0 2,4 0,7 0,0 − 1,9 2,3 

          
          

80,6 79,2 86,6 84,4 87,0 86,3 87,3 87,3 86,3 87,4 

15,3 13,3 7,2 10,1 6,7 6,4 2,8 1,5 1,4 2,0 

. . . . . . . . . . 

          
0,5 − 0,3 − 2,8 − 2,0 − 0,8 − 2,1 − 2,5 − 3,9 − 4,9 − 6,2 

41,1 38,1 38,8 37,9 37,8 41,1 42,3 44,6 48,0 53,7 

39,6 38,9 40,8 40,8 42,1 42,3 42,8 42,3 41,5 42,7 
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Bijlage 2        Kerngegevens voor Nederland, 1970-2010 (vervolg) 

   1983 1984 1985 

  
                                                       mutaties per jaar in % 

Internationale conjunctuur  

Relevante wereldhandel   2,4  7,6  4,3  

Prijspeil goedereninvoer   0,8  3,9  2,9  

Concurrentenprijs   2,9  8,0  1,8  

Ruwe-olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat)   29,8 28,7 27,6 

Eurokeurs (dollar per euro)    0,77 0,69 0,66 

Lange rente (niveau in %)   8,2  8,1  7,3  

      
Volume bestedingen en buitenlandse handel      

Bruto binnenlands product (BBP, economische groei)   2,1  3,1  2,6  

Consumptie huishoudens   1,3  0,6  1,4  

Overheidsbestedingen   1,9  0,6  3,0 

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)   6,8 9,0 14,8 

Uitvoer van goederen (exclusief energie)   2,5 8,9  6,2  

w.v. binnenslands geproduceerd   2,0 7,5 3,6 

       wederuitvoer   4,1 13,5 14,6 

Invoer van goederen   4,2 5,2 5,3  

   
Prijzen, lonen en koopkracht   

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie)   1,5  3,9  1,6  

Prijsconcurrentiepositie
a
   1,6  3,7  − 0,6  

Consumentenprijsindex (CPI)   2,8  3,3  2,3  

Contractloon marktsector   2,3 − 0,1 1,1 

Loonsom per werknemer marktsector   4,3  1,1  1,7 

Koopkracht, mediaan alle huishoudens   .  .  . 

      
Arbeidsmarkt

 
     

Beroepsbevolking    0,8  0,4  0,7  

Werkzame beroepsbevolking   − 1,1 0,4 1,9 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %)   10,2 10,2 9,1  

Werkloze beroepsbevolking (in dzd personen)   533 534  482 

      
Marktsector

b
      

Productie   1,4 3,5 3,0 

Arbeidsproductiviteit   3,8 3,2 1,0 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren   − 2,3 0,2 2,0 

Prijs toegevoegde waarde   1,9 2,5 0,1 

Reële arbeidskosten   2,4 − 1,2 2,3 

      
               niveau in %  

Arbeidsinkomensquote   86,3 82,3 84,0 

Winstquote (van productie in Nederland)
c
   5,2 9,1 7,1 

      
Collectieve sector                                                       niveau in % BBP 

EMU-saldo collectieve sector    − 5,5 − 5,2  − 3,6  

Bruto schuld collectieve sector (ultimo jaar)   59,8  63,4  68,7  

Collectieve lasten    43,6  41,9  42,2  
 
a
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 

b
 Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerend-goedsector. 

c
 Marktsector exclusief banken en verzekeringen. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

          
          

          

4,7  7,3  7,0 7,4 4,4 3,6 4,5 0,4 9,1 8,7 

− 17,0 − 3,7  − 0,3  3,9 − 1,8 − 1,1 − 2,6 − 3,7 − 0,2 − 0,1 

− 11,6 − 6,5 5,2 6,0 − 4,5 1,0 − 3,6 − 2,9 1,9 − 1,1 

14,4 18,4 14,9 18,2 23,6 20,0 19,3 17,0 15,8 17,0 

0,90 1,09 1,12 1,04 1,21 1,18 1,25 1,19 1,21 1,37 

6,4  6,4  6,4  7,2 8,9 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 

          
          

2,8  1,9  3,4  4,4 4,2 2,4 1,7 1,3 3,0 3,1 

2,4  2,1  1,6  3,2  4,0 2,7 0,7 0,8 2,0 2,7 

0,7  4,0  1,6  1,4 2,7 2,6 3,0 1,9 2,2 2,7 

10,4  1,0  10,4 4,8 4,4 3,1 − 1,4 − 3,1 − 0,6 9,3 

0,4  5,4  10,1 8,1 6,7 5,4 2,4 4,4 10,3 11,0 

− 0,9 5,6 6,9 7,0 5,9 2,9 1,5 1,8 5,6 6,8 

4,1 4,7 19,9 10,9 9,0 12,2 4,8 10,7 21,0 19,7 

4,4  4,0  6,5  8,4 5,0 5,4 2,0 0,7 10,6 11,4 

          
          

− 7,5  − 3,8  1,1  3,4 − 2,3 − 0,7 − 1,9 − 3,4 0,6 1,2 

− 5,6  − 2,5  4,1  1,7 − 2,9 1,4 − 2,1 − 0,1 0,5 − 3,7 

0,2  − 0,5  0,7  1,1  2,5 3,9 3,7 2,1 2,7 2,0 

1,2 0,5 0,7 1,6 2,9 3,6 4,1 3,2 1,6 1,4 

2,4  2,3  1,6  0,9 3,1 4,8 4,4 3,2 3,1 1,6 

. . . . . . . . . . 

          
          

4,2  4,1  2,2  1,0 2,3 2,1 1,7 1,7 1,0 2,0 

4,8  4,3  2,3  1,8 3,0 2,6 1,6 0,7 − 0,1 2,4 

8,6  8,5  8,4  7,6 6,9 6,5 6,5 7,5 8,5 8,1 

475 486 490 452 419 400 411 481 547 533 

          
          

5,0  3,2  4,5  5,1 4,7 2,5 1,7 0,8 3,4 3,9 

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

2,4  1,9  2,0  2,6 3,3 1,8 1,5 − 0,2 − 0,1 2,3 

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

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

          
          

82,3 83,4 81,8 79,2 80,6 82,2 83,6 85,2 82,1 80,8 

8,6 6,1 8,0 11,1 10,2 8,0 6,9 3,9 7,2 8,7 

          

          
− 4,6 − 5,4 − 4,2 − 5,0 − 5,3 − 2,7 − 4,2 − 2,8 − 3,5 − 9,2 

70,6 73,0 75,5 75,6 76,9 76,7 77,4 78,5 75,3 76,1 

42,7 44,8 44,7 41,9 41,9 44,1 43,5 44,8 42,5 40,2 
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Bijlage 2        Kerngegevens voor Nederland, 1970-2010 (vervolg) 

 1996 1997 1998 1999 2000 

  
              mutaties per jaar in % 

Internationale conjunctuur  

Relevante wereldhandel 4,7 7,6  8,5  4,7  11,3 

Prijspeil goedereninvoer 0,3 1,5  − 3,5  − 1,8  6,6  

Concurrentenprijs 0,8 6,5  − 1,2  − 1,8  7,5  

Ruwe-olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) 20,6 19,1  12,8  17,8  28,4 

Eurokeurs (dollar per euro)  1,31 1,13 1,11 1,07 0,92 

Lange rente (niveau in %) 6,2 5,6 4,6  4,6  5,4  

      
Volume bestedingen en buitenlandse handel      

Bruto binnenlands product (BBP, economische groei) 3,4 4,3  3,9  4,7  3,9  

Consumptie huishoudens 4,3 3,5  5,1  5,3  3,7  

Overheidsbestedingen 0,5 1,5  3,0  3,5  3,0 

Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen) 10,4 13,5 8,3 11,3 − 2,0 

Uitvoer van goederen (exclusief energie) 3,8 11,3 7,5 9,0  15,7 

w.v. binnenslands geproduceerd 2,4 5,9 3,8 4,1 6,5 

       wederuitvoer 6,4 21,3 13,7 16,7 28,7 

Invoer van goederen 4,9 12,1 9,1 9,3 14,1 

   
Prijzen, lonen en koopkracht   

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) − 0,2 2,2  − 1,9  − 2,7  3,7  

Prijsconcurrentiepositie
a
 0,9 3,9  − 0,9  − 0,1  1,0  

Consumentenprijsindex (CPI) 2,1 2,2  2,0  2,2  2,6  

Contractloon marktsector 1,9 2,3 3,1 2,9 3,2 

Loonsom per werknemer marktsector 1,8 2,8  4,1  3,9  5,3  

Koopkracht, mediaan alle huishoudens .  0,5 1,9 0,3  1,1 

      
Arbeidsmarkt

 
     

Beroepsbevolking  1,4 2,2  1,6  1,8  1,7  

Werkzame beroepsbevolking 2,0 3,2 3,2 2,7 2,2 

Werkloze beroepsbevolking (niveau in %) 7,5 6,6  5,1  4,3  3,8 

Werkloze beroepsbevolking (in dzd personen) 501  448 354  301 270 

      
Marktsector

b
      

Productie 3,6 5,5 4,9 5,8 5,1 

Arbeidsproductiviteit 0,7 2,0 2,2 3,1 3,1 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 2,9 3,4 2,7 2,6 1,9 

Prijs toegevoegde waarde 0,6 1,7 1,4 1,0 2,7 

Reële arbeidskosten 1,3 1,1 2,7 2,9 2,6 

      
              niveau in %    

Arbeidsinkomensquote 80,9 79,8 80,0 80,1 80,0 

Winstquote (van productie in Nederland)
c
 7,5 8,4 9,1 10,3 11,8 

      
Collectieve sector              niveau in % BBP   

EMU-saldo  − 1,9  − 1,2  − 0,9 0,4  2,0  

EMU schuld  74,1 68,2  65,7  61,1  53,8  

Collectieve lasten  40,2  39,7  39,4  40,4  39,9  
 
a
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen. 

b
 Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerend-goedsector. 

c
 Marktsector exclusief banken en verzekeringen. 
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2001 2002 2003 2004 2005
 

2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          

1,4  2,9  4,7 8,4 5,3 9,4 6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

− 1,5  − 4,6  − 2,4 1,0 3,2 3,8 1,7 4,0 − 8¼ − 2    

0,8 − 2,2 − 3,9 1,1 2,9 3,4 1,5 3,7 − 3¼ − 2¼ 

24,4  25,0  28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 44    44    

0,90 0,94 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,32 1,32 

5,0  4,9  4,1 4,1 3,4 3,8 4,3 4,2 3¾ 3¾ 

          
          

1,9  0,1  0,3 2,2 2,0 3,4 3,5 2,0 − 3½ − ¼ 

1,8  0,9  − 0,2  1,0 1,0 0,0 2,1 1,7 − ¼ − ½ 

4,9  4,1  2,6 − 1,0 1,1 8,3 3,3 1,2 2    1    

− 3,0  − 7,3  − 1,0 − 2,7 2,2 10,4 4,8 9,8 − 10¾ − 12    

1,3  1,4  2,4 9,1 6,7 9,5 7,3 1,4 − 11¾ 1½ 

− 2,0 2,8 − 2,7 4,1 1,2 5,1 5,0 − 1,6 − 10¾ ¼ 

5,5 − 0,4 9,0 15,2 12,9 14,2 9,5 4,3 − 13    2¾ 

2,1  0,4  3,1 8,1 5,9 9,9 6,8 4,2 − 9¼ 0    

          
          

0,1  − 2,6  − 2,0 − 0,2 0,9 1,6 1,5 1,6 − 2½ − 2    

− 0,9  − 1,7  − 3,5 0,0 − 0,4 − 0,3 − 1,9 0,1 1½ 0    

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

4,2 3,5 2,7 1,5 0,7 2,0 1,8 3,5 3    1½ 

5,4  5,5  4,5 3,5 1,4 2,5 3,4 4,3 4    3    

3,3  0,5  − 1,2 0,1 − 1,6 2,4 1,8 0,1 2    ¼ 

          
          

1,2  0,9  0,9 0,0 0,0 1,2 1,6 1,5 ½ − ½ 

1,5  0,2  − 0,5 − 1,2 0,0 2,2 2,6 2,1 − 1    − 3¾ 

3,5  4,1  5,4 6,5 6,5 5,5 4,5 3,9 5½ 8¾ 

252 302 399 479 483 413 344 304 420 675 

          
          

1,6  − 0,8  0,0 2,6 3,4 4,6 4,4 2,4 − 5½ − ¾ 

0,6  1,0  2,5 4,0 3,4 2,4 1,8 0,8 − 3¼ 5½ 

0,9  − 1,7  − 2,5 − 1,3 0,0 2,1 2,6 1,6 − 2¼ − 6    

4,0  4,7  2,1 − 0,5 1,3 − 0,6 0,6 1,5 2¾ 1½ 

1,4  0,7  2,3 4,0 0,2 3,1 2,8 2,8 1¼ 1½ 

          
          

80,6 80,4 80,3 80,2 77,4 77,8 78,5 80,1 84½ 81¼ 

10,1 11,2 10,9 10,8 11,6 13,8 15,2 14,5 9½ 12¼ 

          

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

50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,7 58,1 56,6 62,1 

38,3 37,7 37,4 37,5 37,6 39,1 38,9 39,1 39,1 39,3 

          
          

          

          



CEP 2009: BIJLAGEN 

 

158 

Bijlage 3          Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1970-2010    

    1970 1971 1972 

      
    mutaties per jaar in %         

      
Kerngegevens wereldeconomie         

      
BBP volume         

Eurogebied   .   3,7 4,7 

Verenigde Staten   .   3,5 5,6 

Japan   .   4,7 8,4 

Azië exclusief Japan   .   .   .   

Wereld   .   .   .   

         
Wereldhandelsvolume goederen   .   .   .   

    Invoervolume EU-15 (goederen)   .   .   .   

         
Consumentenprijsindex eurogebied (HICP)   2,9 5,8 6,2 

Consumentenprijsindex Verenigde Staten (CPI)   5,9 4,2 3,3 

         
Wereldhandelsprijs (euro's)   .   .   .   

    Industrieproducten  (euro's)   .   .   .   

    Grondstoffen excl. energie (euro's, HWWI)   .   .   .   

        Voedings- en genotmiddelen    .   .   .   

        Industriële grondstoffen van agrarische oorsprong   .   .   .   

        Metalen   .   .   .   

    Energie (euro's, HWWI)   .   .   .   

         

Externe data voor Nederland         

         
Relevant wereldhandelsvolume, goederen excl. energie   .   .   .   

         
Invoerprijs Nederland (gulden/euro)         

Goederen   7,6 6,1 1,9 

   Goederen exclusief energie   7,5 3,8 4,7 

      Consumptiegoederen   6,6 7,2 8,0 

      Investeringsgoederen   7,6 6,6 0,5 

      Overige grondstoffen en halffabrikaten   8,0 1,7 3,0 

      Wederuitvoer   7,1 4,4 9,1 

   Energie   8,6 24,9 − 13,8 

         
Concurrentenprijs, goederen excl. energie   .   .   .   

         
Relatieve arbeidskosten pep Nederland tov concurrenten

a
    .   .   .   

      
    niveaus              

      
Eurokoers (dollar per euro, niveau)   0,61 0,63 0,69 

         
Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat)   2,2 3,2 3,6 

Ruwe olieprijs (Brent, euro per vat)   3,7 5,1 5,3 

         
Lange rente Duitsland   8,3 8,0 7,9 

Lange rente Verenigde Staten   7,3 6,2 6,2 

Korte rente eurogebied   9,4 7,1 5,6 

Korte rente Verenigde Staten   7,6 5,0 4,7 

      a
 Verwerkende industrie. 

 



  BIJLAGEN 

 

  159 

 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

          
                   

          
                   

          
                    

5,7 2,8 − 0,6 4,7 3,0 3,1 3,6 2,0 0,6 0,7 

5,9 − 0,5 − 0,2 5,4 4,7 5,6 3,2 − 0,2 2,5 − 2,0 

8,0 − 1,2 3,1 4,0 4,4 5,3 5,5 2,8 2,9 2,8 

.   .   .   .   .   .   .   5,5 6,0 5,6 

.   .   .   .   .   .   .   2,3 2,2 0,8 

                    
.   .   .   10,3 5,4 5,6 7,1 1,7 1,5 − 1,1 

.   .   .   12,2 1,5 4,0 9,8 0,5 − 3,9 0,9 

                    
8,8 13,3 11,9 10,7 11,4 9,0 9,9 12,5 12,2 11,1 

6,3 11,0 9,1 5,8 6,5 7,6 11,3 13,5 10,4 6,2 

                    
.   .   .   6,4 0,1 − 3,0 10,1 17,1 23,3 1,1 

.   .   .   6,3 0,0 0,0 5,5 9,0 20,6 3,1 

.   .   .   14,2 3,9 − 18,3 11,6 10,6 6,7 − 8,6 

.   .   .   13,2 19,1 − 25,5 1,8 7,7 7,4 − 10,2 

.   .   .   19,9 − 8,2 − 13,2 15,4 19,5 9,0 − 10,1 

.   .   .   11,3 − 6,3 − 9,0 24,5 7,9 3,8 − 4,9 

.   .   .   11,0 1,0 − 8,3 100,6 15,8 23,0 − 0,9 

                    

                    

                    
.   .   .   12,5 3,7 5,2 8,7 3,1 0,8 3,0 

                    
                    

9,0 28,5 10,5 6,2 5,3 0,9 7,9 12,0 10,0 3,6 

9,2 16,1 12,4 4,5 7,7 3,0 2,8 4,5 3,4 4,9 

9,1 14,7 7,9 5,6 6,8 2,1 2,3 9,6 2,6 1,5 

0,4 18,2 8,1 5,1 4,2 1,9 4,9 8,8 12,3 7,9 

11,9 9,6 18,5 3,7 10,2 5,1 − 0,3 − 0,3 0,8 6,9 

5,6 36,5 5,1 4,8 4,4 − 0,4 9,5 8,3 5,2 2,8 

7,6 144,7 2,2 14,3 − 5,5 − 9,6 33,6 47,3 35,4 − 0,4 

                    
.   .   .   4,5 1,8 − 0,7 6,4 9,3 13,8 − 0,6 

                    
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

                  
                    

                  
0,79 0,82 0,87 0,83 0,90 1,02 1,10 1,11 0,88 0,83 

                    
4,3 12,9 11,5 13,1 14,3 14,3 32,1 37,9 36,7 33,4 

5,4 15,8 13,2 15,8 15,9 14,0 29,2 34,2 41,5 40,5 

                    
9,3 10,4 8,7 8,0 6,5 6,1 7,6 8,5 10,1 8,9 

6,8 7,6 8,0 7,6 7,4 8,4 9,4 11,5 13,9 13,0 

12,1 9,9 5,0 4,2 4,4 3,7 6,7 9,5 12,1 8,9 

8,4 10,2 6,4 5,3 5,6 8,2 11,2 13,1 15,9 12,3 
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Bijlage 3          Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1970-2010 (vervolg)    

    1983 1984 1985 

      
    mutaties per jaar in %         

      
Kerngegevens wereldeconomie           

      
BBP volume           

Eurogebied   1,5 2,3 2,4 

Verenigde Staten   4,5 7,2 4,1 

Japan   1,6 3,1 5,1 

Azië exclusief Japan   7,3 7,6 6,3 

Wereld   2,8 4,6 3,6 

         
Wereldhandelsvolume goederen   1,9 9,1 2,5 

    Invoervolume EU-15 (goederen)   1,6 6,8 4,8 

         
Consumentenprijsindex eurogebied (HICP)   9,1 7,7 6,2 

Consumentenprijsindex Verenigde Staten (CPI)   3,2 4,4 3,5 

         
Wereldhandelsprijs (euro's)   2,6 9,5 1,7 

    Industrieproducten  (euro's)   4,2 9,4 3,1 

    Grondstoffen excl. energie (euro's, HWWI)   15,3 13,0 − 8,9 

        Voedings- en genotmiddelen    17,7 17,4 − 11,4 

        Industriële grondstoffen van agrarische oorsprong   7,7 13,0 − 10,3 

        Metalen   18,3 7,2 − 4,2 

    Energie (euro's, HWWI)   − 6,0 7,3 0,3 

         

Externe data voor Nederland         

         
Relevant wereldhandelsvolume, goederen excl. energie   2,4 7,6 4,3 

         
Invoerprijs Nederland (gulden/euro)         

Goederen   0,8 3,9 2,9 

   Goederen exclusief energie   2,4 3,4 2,6 

      Consumptiegoederen   0,7 − 0,3 7,2 

      Investeringsgoederen   3,0 0,3 − 1,0 

      Overige grondstoffen en halffabrikaten   2,9 5,2 3,6 

      Wederuitvoer   2,4 3,4 − 0,5 

   Energie   − 4,2 6,0 4,0 

         
Concurrentenprijs, goederen excl. energie   2,9 8,0 1,8 

         
Relatieve arbeidskosten pep Nederland tov concurrenten

a
    .   .   .   

   .   .   .   
    niveaus                

      
Eurokoers (dollar per euro, niveau)   0,77 0,69 0,66 

         
Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat)   29,8 28,7 27,6 

Ruwe olieprijs (Brent, euro per vat)   38,6 41,9 41,6 

         
Lange rente Duitsland   8,1 8,0 7,0 

Lange rente Verenigde Staten   11,1 12,4 10,6 

Korte rente eurogebied   5,8 6,0 5,4 

Korte rente Verenigde Staten   9,1 10,4 8,0 

      a
 Verwerkende industrie. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

          
                   

          
                   

          
                    

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

3,4 3,3 4,1 3,5 1,9 − 0,2 3,3 2,7 4,1 2,5 

3,0 3,8 6,8 5,3 5,2 3,4 1,0 0,2 1,1 2,0 

6,9 8,1 9,1 6,3 5,9 6,4 8,3 8,4 9,0 8,6 

3,4 3,6 4,4 3,6 2,7 1,0 1,9 1,8 3,1 3,1 

                    
3,9 6,2 8,1 7,5 3,9 2,9 4,7 4,5 9,8 10,5 

6,1 7,8 8,0 8,4 4,2 3,2 2,2 − 3,8 8,6 7,8 

                    
3,7 3,2 3,3 4,6 4,9 4,3 3,8 3,4 2,8 2,6 

1,9 3,6 4,1 4,8 5,4 4,2 3,0 3,0 2,6 2,8 

                    
− 22,4 − 8,2 3,1 8,2 − 6,5 1,4 − 4,3 0,3 0,3 − 5,0 

− 14,1 − 7,5 4,1 6,8 − 7,0 2,7 − 3,4 1,2 0,3 − 5,4 

− 22,5 − 13,2 23,3 2,8 − 18,2 − 8,3 − 8,5 − 2,1 20,0 − 0,3 

− 24,4 − 29,3 18,0 − 1,3 − 25,2 − 3,3 − 7,9 9,7 26,4 − 8,8 

− 14,5 1,9 7,4 10,9 − 5,7 − 9,8 − 7,5 − 8,3 18,2 3,9 

− 25,9 − 3,8 43,2 0,6 − 21,9 − 10,8 − 9,8 − 6,7 15,1 5,2 

− 59,3 1,3 − 16,4 27,3 7,0 − 11,2 − 7,3 − 6,7 − 6,7 − 3,1 

                    

                    

                    
4,7 7,3 7,0 7,4 4,4 3,6 4,5 0,4 9,1 8,7 

                    
                    

− 17,0 − 3,7 − 0,3 3,9 − 1,8 − 1,1 − 2,6 − 3,7 − 0,2 − 0,1 

− 8,3 − 3,2 1,3 2,3 − 2,7 − 0,7 − 2,0 − 3,3 0,3 0,0 

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

− 9,1 − 9,3 2,6 0,8 − 0,2 − 0,2 − 1,8 − 1,3 − 1,2 − 3,8 

− 7,9 − 0,4 1,6 3,3 − 3,7 − 1,0 − 2,0 − 2,8 1,1 1,9 

− 12,9 − 4,1 1,2 1,0 − 4,0 − 1,7 − 2,8 − 4,6 − 0,6 − 0,6 

− 55,8 − 8,4 − 16,5 24,0 9,5 − 5,3 − 9,6 − 9,2 − 7,5 − 1,7 

                    
− 11,6 − 6,5 5,2 6,0 − 4,5 1,0 − 3,6 − 2,9 1,9 − 1,1 

                    
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   .         
                    

                  
0,90 1,09 1,12 1,04 1,21 1,18 1,25 1,19 1,21 1,37 

                    
14,4 18,4 14,9 18,2 23,7 20,0 19,3 17,0 15,8 17,0 

16,0 16,9 13,4 17,6 19,6 17,0 15,4 14,3 13,1 12,4 

                    
6,2 6,2 6,5 6,9 8,7 8,4 7,8 6,4 6,8 6,8 

7,7 8,4 8,8 8,5 8,6 7,9 7,0 5,9 7,1 6,6 

4,6 4,0 4,3 7,1 8,5 9,2 9,5 7,3 5,4 4,5 

6,5 6,9 7,7 9,1 8,1 5,8 3,7 3,2 4,6 5,9 
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Bijlage 3          Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1970-2010 (vervolg)    

  1996 1997 1998 1999 2000 

      
  mutaties per jaar in %             

      
Kerngegevens wereldeconomie           

      
BBP volume           

Eurogebied 1,6 2,6 2,8 2,9 3,9 

Verenigde Staten 3,7 4,5 4,2 4,5 3,7 

Japan 2,7 1,6 − 2,0 − 0,1 2,9 

Azië exclusief Japan 8,0 6,1 1,9 6,4 7,1 

Wereld 3,7 4,0 2,4 3,5 4,6 

           
Wereldhandelsvolume goederen 6,5 10,0 4,4 6,1 13,5 

    Invoervolume EU-15 (goederen) 4,4 8,0 10,5 5,7 12,6 

           
Consumentenprijsindex eurogebied (HICP) 2,0 1,7 1,2 1,2 2,2 

Consumentenprijsindex Verenigde Staten (CPI) 2,9 2,3 1,5 2,2 3,4 

           
Wereldhandelsprijs (euro's) 2,9 8,8 − 4,2 1,4 15,1 

    Industrieproducten  (euro's) 1,4 7,0 − 1,7 0,6 10,2 

    Grondstoffen excl. energie (euro's, HWWI) − 3,6 15,8 − 13,9 − 5,7 19,7 

        Voedings- en genotmiddelen  8,5 18,2 − 14,9 − 15,8 7,2 

        Industriële grondstoffen van agrarische oorsprong − 12,1 10,5 − 12,6 1,4 22,2 

        Metalen − 7,5 17,8 − 13,9 − 0,2 29,6 

    Energie (euro's, HWWI) 20,1 11,2 − 27,8 33,4 73,1 

      
Externe data voor Nederland           

           
Relevant wereldhandelsvolume, goederen excl. energie 4,7 7,6 8,5 4,7 11,3 

           
Invoerprijs Nederland (gulden/euro)           

Goederen 0,3 1,5 − 3,5 − 1,8 6,6 

   Goederen exclusief energie − 1,3 1,1 − 1,8 − 3,5 2,5 

      Consumptiegoederen − 0,2 1,8 0,8 − 0,2 0,4 

      Investeringsgoederen − 3,1 − 6,3 − 5,4 − 4,8 − 1,9 

      Overige grondstoffen en halffabrikaten − 1,1 2,2 − 0,2 − 3,4 5,5 

      Wederuitvoer − 1,3 2,0 − 3,0 − 4,2 1,4 

   Energie 23,1 7,0 − 26,8 31,2 69,6 

           
Concurrentenprijs, goederen excl. energie 0,8 6,5 − 1,2 − 1,8 7,5 

           
Relatieve arbeidskosten pep Nederland tov concurrenten

a
  − 4,1 − 2,7 3,1 − 0,2 − 6,5 

      
  niveaus                  

      
Eurokoers (dollar per euro, niveau) 1,31 1,13 1,11 1,07 0,92 

           
Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat) 20,6 19,1 12,8 17,8 28,4 

Ruwe olieprijs (Brent, euro per vat) 15,8 16,9 11,5 16,7 30,7 

           
Lange rente Duitsland 6,2 5,7 4,6 4,5 5,3 

Lange rente Verenigde Staten 6,4 6,4 5,3 5,6 6,0 

Korte rente eurogebied 3,3 3,3 3,5 3,0 4,4 

Korte rente Verenigde Staten 5,4 5,6 5,5 5,3 6,5 

      a
 Verwerkende industrie. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
                   

          
                   

          
                    

1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 2,9 2,7 0,8 − 3¼ 0    

0,8 1,6 2,5 3,6 2,9 2,8 2,0 1,1 − 3½ 1    

0,2 0,3 1,5 2,7 1,9 2,1 2,4 − 0,7 − 5¼ ½ 

4,8 6,6 7,4 8,2 8,4 9,2 9,7 6,7 2¼ 5½ 

2,2 2,7 3,8 5,1 4,5 5,1 5,0 3,1 − 1¼ 2    

                    
0,0 3,7 6,4 11,0 7,8 9,5 7,2 2,3 − 12½ 2    

1,1 0,7 4,0 7,0 4,7 8,4 4,7 − 0,8 − 10½ 1    

                    
2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 3,3 ¼ ¾ 

2,8 1,6 2,3 2,7 3,4 3,2 2,9 3,8 − ¾ 1    

                    
− 1,0 − 4,9 − 8,5 − 0,5 5,7 4,3 − 1,7 4,2 − 5    − 2¼ 

− 0,1 − 4,6 − 9,0 − 3,5 2,3 1,0 − 2,8 0,5 1    − 2¾ 

− 7,1 − 2,6 − 4,6 9,7 10,0 25,6 7,8 4,9 − 22    0    

− 4,3 6,1 − 9,5 1,6 − 0,1 9,9 14,4 24,5 − 17    0    

− 11,5 − 5,8 1,7 − 0,2 1,2 10,8 10,9 − 10,3 − 18    0    

− 5,8 − 7,2 − 4,9 24,9 23,1 42,7 3,5 2,1 − 27    0    

− 7,6 − 5,5 − 4,4 23,0 36,4 18,1 2,6 30,8 − 50    0    

          
                    

                    
1,4 2,9 4,7 8,4 5,3 9,4 6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

                    
                    

− 1,5 − 4,6 − 2,4 1,0 3,2 3,8 1,7 4,0 − 8¼ − 2    

− 0,8 − 4,3 − 2,7 − 0,5 − 0,4 1,2 1,6 1,6 − ½ − 1¾ 

0,1 0,0 − 1,8 − 1,3 − 1,2 1,1 0,5 2,8 1¼ − 1¼ 

− 3,9 − 4,2 − 1,8 − 1,8 − 2,1 − 2,1 − 1,7 0,2 ¼ − 2    

1,2 − 2,9 − 2,6 1,0 1,9 4,4 5,7 4,0 − 2    − 1¼ 

− 1,7 − 6,4 − 3,3 − 1,1 − 1,2 − 0,1 0,0 0,3 0    − 2¼ 

− 7,4 − 7,0 1,0 15,8 33,8 21,2 2,9 18,7 − 47    − 2¾ 

                    
0,8 − 2,2 − 3,9 1,1 2,9 3,4 1,5 3,7 − 3¼ − 2¼ 

                    
2,1 4,6 8,4 1,0 − 4,2 − 1,3 0,8 2,8 − 4    − 3½ 

                    
                    

                    
0,90 0,94 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,32 1,32 

                    
24,4 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 44    44    

27,2 26,4 25,5 30,7 43,7 51,9 52,9 65,9 33    33    

                    
4,8 4,8 4,1 4,1 3,4 3,8 4,2 4,0 3¼ 3¼ 

5,0 4,6 4,0 4,3 4,3 4,8 4,6 3,6 2½ 2¾ 

4,3 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1½ 2    

3,7 1,7 1,2 1,6 3,5 5,2 5,3 3,0 1    1½ 
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Bijlage 4       Nederlandse invoer en uitvoer, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

  
          mutaties per jaar in % 

   
Invoervolume      

Goederen (inclusief energie) 4,9  12,1 9,1  9,3  14,1 

Energie 3,6  1,9  − 0,5  − 0,2  10,4 

Goederen (exclusief energie) 5,0  12,9 9,9 9,8  14,4 

Consumptiegoederen (exclusief energie) 7,2  6,6  7,1  8,7  9,0  

Investeringsgoederen 16,5 15,7  13,7 15,9 0,5  

Grondstoffen en halffabrikaten (exclusief energie) 3,1  13,6 9,8  9,1  17,3 

Diensten 6,7  11,3 8,7  9,4  6,2  

      
Uitvoervolume      

Goederen 3,8 10,3 6,9 8,4 15,3 

Energie 3,4 − 2,2 − 2,1 − 3,2 9,1 

Goederen (exclusief energie) 3,8  11,3 7,5  9,0 15,7  

w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer 2,4  5,9 3,8  4,1 6,5  

       wederuitvoer 6,4  21,3 13,7 16,7  28,7  

Diensten 6,8 13,1 6,3  9,8  7,0  

Relevante wereldhandel 4,7  7,6  8,5  4,8 11,3  

Handelsprestatie
a
 − 0,9 3,6 − 0,9 4,3 4,4  

Marktprestatie
b
 − 2,2 − 1,8 − 4,7  − 0,7  − 4,8 

      
Prijsontwikkeling      

Invoer goederen 0,3  1,5  − 3,5  − 1,8  6,6 

Uitvoer goederen (inclusief energie) 0,7 2,7 − 2,8 − 2,0 6,8 

Uitvoer energie 14,1 9,7 − 16,9 11,6 65,7 

Uitvoer goederen (exclusief energie) − 0,2 2,2 − 1,9 − 2,7 3,7 

w.v. binnenslands geproduceerde uitvoer − 0,1 2,5 − 0,3 − 1,8 6,5  

        wederuitvoer − 0,4 1,7 − 4,3 − 4,0 0,3  

Concurrentenprijs 0,8 6,5 − 1,2 − 1,8 7,5  

Prijsconcurrentiepositie
c
 0,9  3,9 − 0,9  − 0,1  1,0  

 
Arbeidskosten per eenheid product in euro's in de verwerkende industrie 

Nederland      

Loonvoet
d
 2,2  2,2  3,9  3,3  4,9 

Arbeidsproductiviteit 2,7  0,2  2,6  3,8  7,0  

Arbeidskosten per eenheid product − 0,4 2,0 1,3 − 0,5 − 2,0  

Euroconcurrenten  

Loonvoet
d
 3,3  3,3  1,7  3,1  4,5  

Arbeidsproductiviteit 1,7 4,4 2,2 3,3 5,9 

Arbeidskosten per eenheid product 3,9 0,4 − 0,6 − 0,4 − 1,3 

Niet-euroconcurrenten      

Loonvoet
d
 6,7 7,0 7,3 6,9 8,1 

Arbeidsproductiviteit 2,9  4,7  2,9  5,7  6,6 

Effectieve wisselkoers euro − 0,1  − 7,1  7,5  1,4  − 9,5 

Arbeidskosten per eenheid product 3,8 9,9 − 3,0 − 0,3 12,0 

      a
 Totale uitvoer minus relevant wereldhandelsvolume. 

b
 Binnenslands geproduceerde uitvoer minus relevant wereldhandelsvolume. 

c
 Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie). 

d
 In lokale valuta. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          
          

2,1  0,4  3,1 8,1  5,9 9,9 6,8 4,2 − 9¼ 0    

6,6  0,3  1,2 3,9 4,4 5,7 1,1 0,0 − 3    − 1    

1,6  0,4  3,4 8,5 6,1 10,5 7,8 4,9 − 10¼ ¼ 

0,9  1,7  − 3,4  0,4  − 1,1 5,2 4,2 5,1 − 2½ − 2½ 

− 0,7  − 4,2  6,3 − 3,8 1,8 19,6 12,0 5,6 − 10½ − 14¼ 

1,9  0,7  4,1 11,1 7,5 10,4 7,9 4,8 − 11¼ 1¾ 

3,8  − 0,1  − 2,1 − 1,4 3,7 2,9 1,9 5,5 − 3½ − 2    

          
          

1,8 1,3 2,2 9,2 6,1 8,9 6,5 2,5 − 10¾ 1½ 

7,1 0,3 − 0,3 10,3 0,2 3,3 1,0 11,7 − 4½ ¾ 

1,3  1,4  2,4 9,1 6,7 9,5 7,3 1,4 − 11¾ 1½ 

− 2,0 2,8  − 2,7 4,1 1,2 5,1 5,0 − 1,6 − 10¾ ¼ 

5,5  − 0,4 9,0 15,2 12,9 14,2 9,5 4,3 − 13    2¾ 

2,6  − 0,4  − 0,6 3,3 5,5 1,4 6,1 5,1 − 7    1¼ 

1,4  2,8  4,7 8,5 5,3 9,4 6,7 0,9 − 9¾ 1½ 

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

− 3,4  0,0 − 7,5 − 4,4 − 4,2 − 4,3 − 1,7 − 2,5 − 1    − 1¼ 

          
          

− 1,5 − 4,6 − 2,4 1,0 3,2 3,8 1,7 4,0 − 8¼ − 2    

0,1 − 3,2 − 1,6 0,5 3,7 3,3 1,4 4,2 − 8¼ − 2¾ 

− 0,1 − 9,4 3,4 8,3 34,7 19,3 0,3 23,6 − 41    − 9½ 

0,1 − 2,6 − 2,0 − 0,2 0,9 1,6 1,5 1,6 − 2½ − 2    

1,7  − 0,5  − 0,3 1,1 3,3 3,6 3,3 3,5 − 4¾ − 2¼ 

− 1,7  − 5,2  − 4,0 − 1,5 − 1,5 − 0,4 − 0,2 − 0,2 − ¼ − 1¾ 

0,8  − 2,1  − 3,9 1,1 2,9 3,4 1,5 3,7 − 3¼ − 2¼ 

− 0,9  − 1,6  − 3,5 0,0 − 0,4 − 0,3 − 1,9 0,1 1½ 0    

          
          

          

4,3  5,3  4,3 4,1 1,4 2,9 3,2 4,6 3    2    

0,3  2,6  2,4 6,7 4,5 3,3 3,0 − 0,3 − 2¾ 5¾ 

4,1  2,6  1,9 − 2,5 − 2,9 − 0,4 0,2 4,8 6    − 3½ 

          

3,4  4,0  3,1 2,6 3,0 3,8 2,4 3,0 2¼ 1½ 

1,8 2,5 2,6 3,9 4,1 4,6 3,5 1,1 − 3¼ 2¾ 

1,6 1,5 0,5 − 1,2 − 1,0 − 0,7 − 0,9 2,0 5¾ − 1¼ 

          

6,2 7,1 6,1 5,9 6,7 6,9 7,8 8,0 7    6¼ 

1,1 6,5 6,1 7,2 4,7 4,6 4,8 3,8 − 2    4¼ 

2,8 5,8 13,2 4,6 − 1,8 − 0,2 3,3 3,8 ¾ 0    

2,3 − 4,9 − 11,6 − 5,6 3,8 2,5 − 0,4 0,3 8½ 2    

          
          

          

          

          



CEP 2009: BIJLAGEN 

 

166 

Bijlage 5        Consumptie, inkomen en vermogen van huishoudens, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

   
             volumemutaties per jaar in %  

Consumptie           

Vaste lasten
a
 7,1 − 0,2 1,9 2,0 1,4 

overige consumptie 3,5 4,6 6,1 6,2 4,4 

w.v. voedings en genotmiddelen 2,3 1,9 1,1 1,8 1,3 

       duurzame consumptiegoederen 5,7 5,6 10,2 9,1 5,2 

       overige goederen en diensten 2,7 5,1 5,8 6,2 5,0 

Totale consumptie 4,3 3,5 5,1 5,3 3,7 

      
Reëel beschikbaar gezinsinkomen         

Looninkomen 5,0 5,4 5,5 2,0 2,7 

Uitkeringsinkomen − 1,7 − 3,0 − 0,4 2,8 0,0 

Winstinkomen − 0,7 16,1 − 3,1 0,6 4,8 

Totaal inkomen 2,8 4,0 3,5 2,1 2,2 

      
           % beschikbaar gezinsinkomen

b       
 

Besparingen      

Individueel 4,1 4,5 3,1 0,4 − 1,0 

Collectief
c
 8,1 7,8 8,3 7,7 6,8 

Totaal 12,2 12,4 11,4 8,0 5,8 

      
Vermogens en schulden

d
          

Aandelenbezit 61 80 86 113 116 

Spaargelden 58 57 58 60 58 

Eigen woningbezit 211 229 246 285 329 

Overige bezittingen
e
 125 122 122 122 126 

      
Hypotheekschulden 91 99 107 118 127 

Overige schulden 21 23 27 33 35 

      
Totaal bezittingen minus schulden 343 366 378 429 468 

 a
 Aardgas, woningdiensten en niet-verzekerde zorg. 

b
 Inclusief collectieve besparingen. 

c
 Saldo pensioenpremies en pensioenuitkeringen. 

d
 Ultimo jaar. 

e
 Chartaal geld, girale deposito's, obligaties, aandelen aanmerkelijk belang, ondernemingsvermogen zelfstandigen, grond en ander 

onroerend goed. 
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2001 2002 2003 2004 2005
 

2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

                 

4,7 1,6 2,7 2,5 1,7 − 10,4 − 0,6 4,3 1½ 1½ 

1,0 0,7 − 1,0 0,5 0,8   3,4 3,0 1,0 − ¾ − 1    

1,0 0,7 0,3 1,0 − 0,1 2,7 2,6 0,1 ¼ 1    

0,1 0,9 − 1,7 0,4 1,2 5,9 4,9 1,4 − 5¼ − 6½ 

1,5 0,6 − 1,1 0,4 0,9 2,5 2,2 1,1 ¾ ¾ 

1,8 0,9 − 0,2 1,0 1,0 0,0 2,1 1,7 − ¼ − ½ 

          
          

3,5 − 0,8 − 0,2 1,0 − 2,0 0,0 5,0 2,2 2¾ − 3¾ 

5,1 5,2 − 2,0 1,0 0,2 6,3 − 0,1 4,5 3¾ 4¾ 

26,6 − 13,9 − 25,1 − 6,2 19,7 − 1,3 4,4 − 9,0 − 54¼ 36½ 

5,6 − 0,6 − 2,5 0,6 − 0,3 1,4 3,7 2,0 − ¼ − ½ 

          
          

          

2,3 1,0 − 1,2 − 1,5 − 2,7 − 1,5 0,0 0,3 ½ ¼ 

7,3 7,7 9,0 9,4 9,3 6,9 7,1 6,8 7½ 7½ 

9,7 8,7 7,8 7,8 6,6 5,5 7,1 7,2 8    7¾ 

          
          

81 51 55 55 55 58 55 32 .   .   

60 64 71 75 79 82 83 85 .   .   

338 358 374 391 408 431 436 439 .   .   

115 118 116 118 123 129 128 121 .   .   

          
128 137 148 161 180 195 200 203 .   .   

34 36 42 40 39 42 39 37 .   .   

          
432 418 426 437 446 465 462 436 .   .   
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Bijlage 6        Investeringen en rendement, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

      
         niveaus in dzd   

Woningbouw      

Gereedgekomen nieuwbouwwoningen 88,9 92,3 90,5 78,6 70,7 

w.v. koopwoningen  57,9 66,4 69,1 61,0 55,4 

   
           mutaties per jaar in %      

      
Investeringen bedrijven in woningen 3,9 5,6 3,0 2,8 1,6 

      
Investeringen bedrijven in overige vaste activa      

Machines en computers 17,7 17,8 4,4 12,7 − 3,6 

Bedrijfsgebouwen − 2,5 10,2 10,1 12,0 2,5 

Vervoermiddelen − 1,2 2,9 16,0 9,9 1,6 

Overige materiële en immateriële activa 13,5 13,8 11,1 9,2 − 4,6 

      
Totaal overige vaste activa 10,4 13,5 8,3 11,3 − 2,0 

w.v. conjunctuurgevoelig
a
 7,2 12,6 11,6 15,9 − 0,8 

      
          niveaus in %    

      
Investeringsquote

b
 17,9 18,8 19,2 20,0 18,4 

      
Rendement marktsector

c
      

Kapitaalinkomensquote 17,1 18,7 19,1 19,1 19,6 

Winstquote (van productie in Nederland) 7,5 8,4 9,1 10,3 11,8 

Rentabiliteit eigen vermogen 7,1 8,0 7,4 8,7 8,7 

Solvabiliteit 47,3 47,8 46,5 46,9 45,5 

Netto rentelastenquote 4,3 3,9 3,7 3,2 2,3 

Belastingquote 5,2 6,5 6,3 5,7 5,6 

      
        in %-punt         

Arbeidsinkomenquote marktsector      

Mutatie arbeidsinkomenquote 0,1 − 1,1 0,2 0,2 − 0,2 

Groeibijdragen      

      loonvoet 1,5 2,3 3,3 3,1 4,3 

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

      marge binnenlandse afzetprijs − 0,7 − 0,9 − 1,1 − 1,0 − 2,2 

      externe ruilvoet 0,0 − 0,8 − 0,4 0,2 0,0 

      a
 Exclusief overige vervoermiddelen, energie en immateriële activa. 

b
 In procenten van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (excl. onroerend-goedsector) 

c
 Exclusief banken en verzekeringen. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          

73,0 66,7 59,6 65,3 67,0 72,4 80,2 83    78    69    

58,9 54,1 46,7 51,2 50,1 52,2 57,4 60    55    49    

          
          

          
3,2 − 6,5 − 3,7 4,1 5,0 5,0 5,0 1,6 −7    − 4½ 

          

          
0,0 − 6,9 − 0,4 − 2,9 4,5 12,0 12,4 3,4 − 14    − 16½ 

− 3,3 − 10,6 − 4,7 − 5,2 − 9,4 2,9 16,6 20,9 − 17¾ − 15¼ 

− 6,1 − 12,5 13,0 − 3,8 − 5,5 19,2 0,1 3,3 − 9½ − 20½ 

− 5,9 − 2,9 − 7,6 − 1,8 13,4 9,6 − 9,5 14,1 − 1¼ − ¾ 

          
− 3,0 − 7,6 − 1,0 − 2,7 2,2 10,4 4,8 9,8 − 10¾ − 12       

− 0,5 − 10,0 − 4,8 − 0,7 2,8 5,7 11,6 5,2 − 16    − 14    

          
          

          
17,0 15,2 14,6 13,9 13,6 14,5 14,7 15,6 14½ 12¾ 

          
          

18,9 18,8 17,6 17,6 20,0 20,8 21,2 19,7 14¾ 17¾ 

10,1 11,2 10,9 10,8 11,6 13,8 15,2 14,5 9½ 12¼ 

6,7 7,7 8,5 10,6 11,4 12,5 13,4 9,9 5¾ 7    

44,4 43,3 44,8 45,2 46,8 48,5 47,9 45,2 44¾ 44½ 

2,9 3,2 3,5 3,4 3,9 2,9 1,9 1,2 2½ 3    

6,1 4,6 3,3 3,6 4,3 4,3 4,2 3,8 2½ 2¼ 

          

          

          

0,6 − 0,2 − 0,1 − 0,1 − 2,8 0,4 0,7 1,7 4¼ − 3¼ 

          

4,3 4,4 3,6 2,8 1,2 1,9 2,7 3,4 3¼ 2½ 

0,0 − 0,3 − 1,8 − 3,5 − 3,1 − 2,3 − 1,7 − 0,6 3½ − 4¼ 

− 2,8 − 3,1 − 1,9 − 0,1 − 0,4 − 0,2 − 0,2 − 1,2 − 2    − 2    

− 0,8 − 1,2 0,1 0,7 − 0,5 0,9 0,0 0,2 − ¾ ¼ 
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Bijlage 7        Prijzen en lonen, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

      
               bijdragen per jaar in %   

Opbouw consumptieprijs      

Finale invoer 0,2  0,4  0,1  0,1  0,6  

Invoer grondstoffen en diensten 0,0  0,3  0,1  − 0,1  0,7  

Invoer energie 0,2  0,1  − 0,3  0,2  0,5  

      
Indirecte belastingen 0,5  0,2  0,2  0,3  0,2  

Huur 0,7  0,6  0,6  0,5  0,4  

Aardgas 0,0 0,3  − 0,1  − 0,3  0,5  

Kwartaire diensten 0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  

      
Arbeidskosten 0,7  0,1  0,7  0,7  1,0  

Bruto margeverbetering  − 0,5  0,3  0,6  0,3  − 0,4 

      
               mutaties per jaar in %   

      
Consumptieprijs 2,0 2,3 2,0 1,9 3,8  

      
Prijsindices        

Consumentenprijsindex 2,1 2,2 2,0 2,2 2,6  

Afgeleide index (laag tot en met 2002) 1,2  1,9  1,7  1,7  2,1  

Onderliggende inflatie .   1,5  2,1  1,8  1,9  

Geharmoniseerde inflatie (HICP) .    1,9 1,8 2,0  2,3 

      
Loonvoet marktsector      

Contractloon (incl. overloop) 1,9  2,3  3,1  2,9  3,2  

Incidenteel 1,2  1,0  0,6  0,9  1,7 

Brutoloon 3,1  3,2  3,7  3,7  5,0 

Sociale lasten werkgevers − 1,3  − 0,5  0,4  0,1  0,3 

Loonvoet marktsector 1,8  2,8  4,1  3,9  5,3 

Loonvoet bedrijven 1,9  2,4  4,0  3,8  5,1 

      
               mutaties per jaar in %            

De koppeling      

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

Bruto minimumloon 1,4 1,7 2,7 3,0 2,8 

Netto minimumuitkering 2,2 2,3 3,3 3,1 3,1 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          

0,2  0,2  − 0,1 0,0 − 0,1 0,4 0,2 0,8 0    0    

0,3  0,0  0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 − ¼ 0    

− 0,2  − 0,1  0,1 0,2 0,5 0,4 0,1 0,6 − 1½ 0    

          
0,7 − 0,1 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,2 ¼ 0    

0,5  0,4  0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 ½ ¼ 

0,4 0,0  0,2 − 0,1 0,4 0,5 0,2 0,8 − ½ − ¾ 

0,3  0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0    0    

          
2,1  1,8  1,3 0,0 − 0,2 0,4 1,3 1,3 2¾ − ½ 

0,1  0,4  − 0,2 − 0,4 0,5 − 0,7 − 1,1 − 2,4 − ¼ 2    

          
          

          
4,5  3,0  2,4 1,0 2,1 1,9 1,6 2,3 1¼ 1    

          
          

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

3,6  3,4  1,9 0,9 1,4 1,5 1,5 2,2 ½ 1    

3,5  3,4 1,7  0,6 0,5 0,8 1,2 2,0 2     2    

5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,2 ¾ ¾ 

          
          

4,2  3,5  2,7  1,5 0,7 2,0 1,8 3,5 3    1½ 

2,7 0,5 0,9 1,1 1,4 0,5 1,9 0,4 1    1½ 

6,9 4,0 3,6 2,6 2,1 2,5 3,7 3,9 4    3    

− 1,5 1,5 0,9 0,9 − 0,7 0,0 − 0,3 0,4 0    0    

5,4 5,5 4,5 3,5 1,4 2,5 3,4 4,3 4    3    

5,4 5,3 4,4 3,5 1,5 2,5 3,2 4,3 4    3    

          
          

          

4,3 3,7 2,8 1,2 0,7 2,1 2,0 3,5 3    1½ 

6,0 4,4 3,1 0,6 0,0 1,1 2,4 2,8 3¼ 1¾ 

6,9 4,4 2,8 1,4 − 0,1 4,5 3,1 2,0  1¾ 1¼ 
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Bijlage 8        Kerngegevens arbeidsmarkt,
a
 1996-2010 

  1996 1997 1998 1999 2000 

  
            mutaties per jaar in dzd personen    

(Beroeps)bevolking en arbeidsaanbod      

Bevolking 71 80 97 105 113 

w.v.   15-64 jaar 35 38 46 52 61 

Beroepsbevolking 15-64 jaar 90 146 109 128 118 

 w.v. werkzame beroepsbevolking 122 199 203 181 149 

         werkloze beroepsbevolking − 32 − 53 − 94 − 53 − 31 

      
Arbeidsaanbod

b
 105 125 104 124 177 

w.v. demografie 18 17 19 18 21 

       participatie 90 76 75 62 73 

       conjunctureel − 3 32 9 44 84 

     
            niveaus      

      
Participatiegraad 15-64 jaar (in %) 64 65 65 66 67 

w.v. mannen 77 78 79 79 79 

       vrouwen 50 51 51 53 54 

    
           mutaties per jaar in %      

(Beroeps)bevolking en arbeidsvolume      

Bevolking 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

w.v.   15-64 jaar 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 

Beroepsbevolking 15-64 1,4 2,2 1,6 1,8 1,7 

Werkzame beroepsbevolking 15-64 2,0 3,2 3,2 2,7 2,2 

Werkzame personen 2,2 3,1 2,6 2,6 2,2 

      
Arbeidsvolume werkzame personen  (arbeidsjaren) 2,3 3,1 2,9 2,4 1,9 

w.v. marktsector 2,9 3,4 2,7 2,6 1,9 

       zorgsector 2,3 4,2 5,6 2,4 2,1 

       overheid − 1,0 0,0 1,9 1,3 1,4 

Arbeidsvolume zelfstandigen 3,7 2,2 − 1,3 − 2,8 − 0,4 

     
           niveaus           

      
Arbeidsduur voltijdswerknemers (uren per jaar)

c
 1734 1728 1716 1713 1713 

Deeltijdfactor (arbeidsjaren per werkzaam persoon) 0,808 0,807 0,810 0,808 0,805 

      
Werkloosheid en vacatures      

Werkloze beroepsbevolking 15-64 (dzd) 501 448 354 301 270 

Idem in % van de beroepsbevolking 7,5 6,6 5,1 4,3 3,8 

Vacatures (in dzd)
d 

68 94 135 171 203 

Vacaturegraad (in %)
e
 1,2 1,4 1,9 2,3 2,7 

 
a
 Inclusief personen ouder dan 65 jaar, tenzij anders vermeld.  

b
 Het arbeidsaanbod is gedefinieerd als de som van werkzame personen vanaf 12 uur per week en de werkloze beroepsbevolking.     

Het verschil met de beroepsbevolking wordt veroorzaakt door het verschil tussen werkzame personen vanaf 12 uur per week en de 

werkzame beroepsbevolking: grenspendel, werkzame 65-plussers en overige niet-ingezetenen. Inclusief een statistisch effect van 20 dzd 

in 2005 en 2008, als gevolg van de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ). 
c
 Contractuele arbeidsduur, dus exclusief feest-, vakantie-, en adv-dagen. 

d  Voor 1997 exclusief het aantal vacatures bij overheid en onderwijs. 
e
 Vacatures als percentage van de arbeidsvraag (vacatures + banen werknemers). 
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2001 2002 2003 2004 2005
 

2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          

121 103 76 56 38 26 36 62 65 50    

71 63 41 23 14 11 18 26 20 10    

85 65 64 − 3 3 85 117 111 45 − 30    

103 15 − 34 − 83 0 156 186 151 − 75 − 285    

− 18 50 97 80 3 − 70 − 69 − 40 120 250    

          
125 82 67 11 17 103 144 117 35 − 30    

22 8 − 7 − 17 − 20 − 31 − 35 − 19 − 15 − 15    

83 88 77 93 88 91 90 74 65 70    

20 − 14 − 2 − 64 − 71 24 89 61 − 15 − 85    

          
          

          
67 68 68 68 68 68 69 70 71 70    

79 79 79 78 78 78 78 79 78 78    

56 56 57 57 57 59 61 62 63 63    

          
          

          

0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 ½ ¼ 

0,7 0,6 0,4 0.2 0,1 0,1 0,2 0,2 ¼ 0    

1,2 0,9 0,9 0,0 0,0 1,2 1,6 1,5 ½ − ½ 

1,5 0,2 − 0,5 − 1,2 0,0 2,2 2,6 2,1 − 1    − 3¾ 

2,1 0,5 − 0,5 − 0,9 0,5 1,8 2,5 1,9  − 1¼ − 3¾ 

          
1,6 − 0,3 − 1,1 − 1,0 0,0 1,9 2,3 1,5 − 1½ − 4    

0,9 − 1,7 − 2,5 − 1,3 0,0 2,1 2,6 1,6 − 2¼ − 6    

5,3 6,3 4,8 1,4 1,6 3,0 2,4 2,3 2½ 1½ 

2,7 2,9 2,0 − 1,9 − 1,9 − 0,8 0,5 0,5 ¼ ½ 

− 0,7 − 1,1 0,2 1,3 1,9 4,0 1,7 1,3 − 1¾ − 1¾ 

          
          

          
1714 1722 1724 1725 1726 1726 1727 1728 1729 1729 

0,801 0,795 0,790 0,789 0,785 0,785 0,784 0,781 0,779 0,777 

          
          

252 302 399 479 483 413 344 304 420 675 

3,5 4,1 5,4 6,5 6,5 5,5 4,5 3,9 5½ 8¾ 

197 149 109 118 150 195 238 239 .   .   

2,5 1,9 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 2,9 .   .   
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Bijlage 9        Kerngegevens collectieve financiën, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

      
             % BBP  

      
Collectieve uitgaven      

Openbaar bestuur 10,7  10,4  10,4 10,3 10,3 

Veiligheid 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 

Defensie 1,7 1,6 1,4 1,5 1,3 

Infrastructuur 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 

Onderwijs 5,2 4,9 4,8 4,8 4,8 

Collectieve zorg 5,6 6,1 6,0 6,0 6,0 

w.v. AWBZ 2,6 3,0 3,1 3,0 3,1 

        ZVW 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 

        Overig (o.a. WMO) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sociale zekerheid 14,1 12,7 12,2 11,6 11,2 

w.v. AOW/ANW 5,6 5,4 5,3 5,2 4,9 

        WW en bijstand   3,4 2,9 2,5 2,1 1,8 

        arbeidsongeschiktheid 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 

        overig (o.a. zorgtoeslag) 2,2 1,7 1,8 1,8 2,0 

Overdrachten aan bedrijven
 

2,0 2,1 2,4 2,3 2,3 

Internationale samenwerking 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 

Rente 5,3 4,9 4,7 4,3 3,7 

Bruto collectieve uitgaven
a 

50,1 48,0 47,2 46,3 45,0 

Niet-belastingmiddelen 8,0  7,1  6,9  6,3  7,1 

w.v. materiële verkopen 3,3  3,3  3,2  3,2  3,2 

       gasbaten 0,9 0,9  0,6  0,4  0,7 

       overige inkomsten 3,7  3,0  3,1  2,7  3,2 

Netto collectieve uitgaven
a
 42,1  40,9  40,3  39,9  38,0 

      
Collectieve lasten

a 
40,2  39,7  39,4  40,4  39,9 

w.v. belastingen 25,0 24,6 24,5 24,8 24,5  

       premies wettelijke sociale verzekering 15,2 15,1 15,0 15,5 15,4  

      
EMU-saldo en schuld      

EMU-saldo
b
 − 1,9  − 1,2  − 0,9  0,4  2,0  

w.v. centrale overheid
b
 − 1,5  − 2,1  − 1,1  − 0,9  0,4  

       lokale overheid 0,2  0,8  0,0  0,1  0,0  

       wettelijke sociale verzekering − 0,5  0,0  0,3  1,2  1,6  

EMU-schuld  74,1  68,2  65,7  61,1  53,8  

      
               mutaties per jaar in % 

Diversen      

Loonvoet sector overheid 0,4 3,2 3,1 4,4 5,0  

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 0,3 0,3  1,1  4,2  4,0  

Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) 2,6  3,2 6,0  1,6  6,1  

Prijs bruto overheidsinvesteringen (IBOI) 0,9 − 0,5 − 0,3 0,4 1,9  

Werkgelegenheid overheid (% totaal) 16,4 16,0 15,9 15,8 15,6 

Werkgelegenheid zorg (% totaal) 10,0 10,1 10,3 10,3 10,4 

      a
 In 2006 komen zowel de collectieve uitgaven als de collectieve lasten 1,5% BBP hoger uit als gevolg van de invoering van de ZVW. 

b
 In 2000 inclusief opbrengst UMTS-veiling van 0,7% BBP en in 2001 inclusief afkoop DSM van − 0,3% BBP. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          
          

10,5 10,8 11,1 10,7 10,5 10,4 10,1 9,8 10,5 10,7 

1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 

1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 

4,9 5,0 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 5,1 5,4 5,5 

6,2 6,8 7,2 7,2 7,1 8,5 8,7 8,7 9,4 9,8 

3,2 3,6 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,3 3,7 3,7 

3,0 3,2 3,4 3,3 3,3 4,6 4,7 4,9 5,4 5,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 

11,1 11,3 11,7 11,5 11,0 11,1 10,8 11,1 12,0 12,7 

4,9 4,9 5,0 5,0 4,8 4,7 4,7 4,7 5,0 5,1 

1,8 1,9 2,2 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,8 2,2 

2,4 2,4 2,4 2,3 2.1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 

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

2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 

2,3 2,2 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,0 2,4 

3,2 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,3 2,7 2,7 

45,2 45,9 46,9 46,1 44,8 45,9 45,4 45,4 48,6 50,7 

6,6 6,2 6,3 6,8 7,0 7,4 6,8 7,3 6,7 5,8 

3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,1 3,0 3,2 3,3 

0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,6 1,4 2,1 1,4 0,9 

2,6 2,1 2,2 2,5 2,5 2,6 2,3 2,1 2,1 1,5 

38,6 39.8 40,6 39,3 37,8 38,5 38,6 38,2 41,9 44,9 

          
38,3 37,7 37,4 37,5 37,6 39,1 38,9 39,1 39,1 39,3 

24,7 24,5  23,6 23,6 24,6  25,0 25,4 24,7 25,8 25,0 

13,7 13,3  13,8 13,9  12,9 14,1 13,5 14,5 13,3 14,3 

          
          

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

− 0,2 − 1,2  − 2,8 − 1,7  0,1  0,8 0,6 0,3 − 1,5 − 4,1 

− 0,1 − 0,5  − 0,3 − 0,2  − 0,2 0,0 0,0 0,0 − 0,2 − 0,5 

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

50,7 50,5  52,0 52,4  51,8 47,4 45,7 58,1 56,6 62,1 

          
          

          

5,2 4,3  5,1 3,7  1,7  0,9 1,8 3,9 4    1¾ 

4,9 4,1  2,8 2,9  2,6  1,6 2,4 4,1 3½ 1½ 

4,3 3,7  2,0 1,2  1,4  1,3 3,8 2,8 1¾ 2    

3,4 2,4  2,6 0,5  0,7  1,5 1,0 1,6 2¼ 1    

15,8 16,1 16,4 16,2 16,2 15,9 15,8 15,7 16,0 16,7 

10,7 11,4 12,1 12,4 12,6 12,8 12,8 12,9 13,4 14,2 
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Bijlage 10 Sociale zekerheid, 1996-2010 

  1996 1997 1998 1999 2000 

      
Inactieven/actieven      

Inactieven (dzd uitkeringsjaren) 4165 4131 4074 4049 4031 

w.v. AOW 2103 2127 2150 2171 2192 

        ANW 187 180 147 143 138 

        ziekteverzuim  288 301 334 363 381 

        arbeidsongeschiktheid totaal  737 743 757 766 788 

        werkloosheidsuitkering  365 315 261 221 184 

        bijstand (WWB) (dzd personen)  484 466 427 384 348 

Arbeidsvolume (dzd mensjaren, excl. ziekteverzuim) 5619 5788 5932 6051 6152 

      
i/a-ratio (%) 74,1 71,4 68,7 66,9 65,5 

      
           mld euro    

      
Vermogenspositie werknemersfondsen

a
 − 2¾ − 3    − 1¾ ¼ 3¾ 

w.v. AO − ¼ − ¾ − ½ 0    1¼ 

       AWF/UFO − 2½ − 2¼ − 1¼ ¼ 2½ 

      
           mld euro    

      
Vermogenspositie AWBZ en ZVW − 2    − 1¾ − 2    − ½ ½ 

AWBZ − 1    − ¼ − ½ ¼ 0    

ZVW − 1    − 1½ − 1½ − ¾ ½ 

      a
 De vermogenspositie meet het verschil tussen het feitelijke vermogen en het normvermogen per ultimo van het jaar.  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

4033 4064 4103 4137 4166 4127 4096 4087 4135 4270 

2213 2236 2264 2300 2340 2380 2427 2480 2545 2605 

134 130 125 120 114 110 103 98 90 90 

389 388 335 304 319 356 382 388 340 280 

798 806 813 796 773 719 710 705 700 695 

172 185 238 280 286 243 185 149 185 290 

328 319 328 337 335 319 288 267 275 315 

6247 6232 6213 6176 6159 6245 6372 6469 6420 6205 

          

64,6 65,2 66,0 67,0 67,6 66,1 64,3 63,2 64½ 68¾ 

          
          

          
7¼ 8¼ 8½ 8¼ 7¾ 7¼ 7¾ 9¼ 7    2¼ 

2¼ 3¾ 4¼ 4    3½ 3    2½ 2¼ 2¼ 2¼ 

5    4½ 4¼ 4¼ 4¼ 4¼ 5¼ 7    4¾ 0    

          
          

          
½ − 3    − 3¾ − 2¾ − 3¼ − 2½ − 4    − 2    − 6½ − 7¾ 

− 1    − 4    − 4½ − 2½ − 1½ − 1¼ − 2¼ − 2¼ − 6½ − 8¼ 

1½ 1    ¾ − ¼ − 1¾ − 1¼ − 1¾ ¼ 0    ½ 
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Bijlage 11 Belasting- en premietarieven, 2006-2010 

  2006 2007 2008 2009 2010 

   
          in %  

Tarieven loon- en inkomstenheffing      

AOW-premie eerste en tweede schijf (niet voor 65-plussers) 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 

ANW-premie eerste en tweede schijf 1,25 1,25 1,10 1,10 1.10 

AWBZ-premie eerste en tweede schijf 12,55 12,00 12.15 12,15 12,15 

Belastingtarief eerste schijf 2,45 2,50 2,45 2,35 2,30 

Belastingtarief tweede schijf 9,75 10,25 10,70 10,85 10,70 

Belastingtarief derde schijf 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 

Belastingtarief vierde schijf 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

      
Overige tarieven       

Aof-basispremie werkgever 5,40 5,15 5,65 5,70 5,85 

Aok gedifferentieerde premie werkgever 1,00 0,50 0,15 0,15 0,00 

Whk-premie UWV werkgever 0,00 0,75 0,55 0,45 0,45 

WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,50 1,25 1,35 1,40 1,40 

WW-marginale AWF-premie werkgever 3,45 4,40 4,75 4,15 4,05 

WW-marginale AWF-premie werknemer 5,20 3,85 3,50 0,00 0,00 

Inkomensafhankelijke ZVW-premie  6,50 6,50 7,20 6,90 7,25 

      
           euro    

      
Nominale zorgpremie per volwassene

a
 1030 1103 1053 1064 1134 

Standaardpremie ZVW t.b.v. zorgtoeslag 1015 1059 1200 1209 1290 

      
Inkomensgrenzen en (maximale) kortingen loon- en 

inkomstenheffing     
 

Lengte eerste belastingschijf 17046 17319 17579 17878 18200 

Lengte tweede belastingschijf 13585 13803 14010 14249 14506 

Lengte derde belastingschijf 21597 21942 22271 22649 23056 

Algemene heffingskorting 1990 2043 2074 2007 1997 

Algemene heffingskorting 65-plus 948 957 970 935 929 

Arbeidskorting 1357 1392 1443 1468 1495 

Alleenstaande-ouderkorting 1414 1437 1459 902 919 

Combinatiekorting 146 149 112 0 0 

Aanvullende combinatiekorting 608 700 746 770 784 

Inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting 0 0 0 995 1013 

Ouderenkorting 374 380 486 661 673 

Alleenstaande ouderenkorting 562 571 555 410 418 

Aanvullende ouderenkorting 0 0 0 0 0 

      
Inkomensgrenzen       

Franchise AWF 15138 15660 15921 16443 16965 

Maximum premie-inkomensgrens WNVZ 43848 45017 46205 47802 48776 

Maximum premie-inkomensgrens ZVW 30015 30623 31231 32369 33420 
 

a
 Exclusief de gemiddelde no-claimteruggave en de gemiddelde eigen betalingen. 
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Bijlage 12               Nominaal beschikbare inkomens, 2009
 

 Tweeverdiener
a
 Alleenstaande 

(ouders) 

Alleenverdiener      Alle huishoudtypen 

     
                      mediaan nominaal beschikbaar inkomen  

Werknemers     

< 175% WML 27000 17700 23000 

175-350% WML 36000 24300 30800 

> 350% WML 52200 43300 51800 

}   35600 

     
Uitkeringsgerechtigden     

< 120% WML 13700 18600 

> 120% WML 
}   23000 

18100 22800 
}   17000 

     
65-plussers     

< 120% AOW 20600 15700 

> 120% AOW 28800 25400 
}   27800 }   21900 

     
Alle huishoudtypen    29100 
 
a
 De indeling van tweeverdieners naar inkomensbron is op basis van de meest verdienende partner. 
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Bijlage 13 Koopkracht, wig, lonen en sociale lasten, 1996-2010 

 1996 1997 1998 1999 2000 

      
             mutaties per jaar in %  

Koopkracht (exclusief incidenteel)
a 

     

Mediaan alle huishoudens .   0,5 1,9 0,3 1,1 

Koopkracht standaardhuishoudens
b
      

Tweeverdieners met kinderen, modaal + ½ x modaal .   0,5 1,4 0,0 1,0 

Tweeverdieners met kinderen, 2x modaal + ½ x modaal .   − 0,2 1,0 − 0,3 1,1 

Tweeverdieners zonder kinderen, modaal + modaal .   0,3 0,7 − 0,2 0,2 

Tweeverdieners zonder kinderen, 2x modaal + modaal .   − 0,2 0,5 − 0,1 0,4 

Alleenstaande, minimumloon .   0,0 1,3 0,4 1,6 

Alleenstaande, modaal 0,0 0,3 0,8 − 0,2 0,5 

Alleenstaande, 2x modaal .   − 0,5 0,5 0,0 0,7 

Alleenstaande ouder, minimumloon .   − 0,4 2,1 0,7 1,5 

Alleenstaande ouder, modaal .   − 0,1 1,7 0,4 1,2 

Alleenverdiener met kinderen, modaal 0,6 0,3 1,7 − 0,2 0,9 

Alleenverdiener met kinderen, 2x modaal .   − 0,7 1,5 − 1,0 1,0 

Minimum-uitkeringsgerechtigden, paar met kinderen − 0,2 0,5 2,0 0,1 1,4 

Minimum-uitkeringsgerechtigden,  alleenstaande .   0,3 2,0 0,3 1,2 

Minimum-uitkeringsgerechtigden, alleenstaande ouder .   − 0,1 2,0 0,8 1,5 

AOW alleenstaande, alleen AOW .   1,5 5,0 0,6 0,8 

AOW alleenstaande, AOW + 10.000 .   0,6 2,4 − 0,1 0,5 

AOW paar, alleen AOW .   0,6 4,0 0,4 0,8 

AOW paar, AOW + 10.000 .   0,0 3,2 − 0,2 0,7 

      
            euro per jaar     

      
Bruto modaal inkomen 22689 23143 23597 24050 24958 

  
            niveaus in %   

Gemiddelde wig en replacement rate (markt)           

Werkgeverswig 17,3 16,7 16,5 16,6 17,3 

Werknemerswig 25,4 25,6 25,5 26,0 25,7 

Replacement rate  71,5 71,2 70,9 70,6 70,2 

      
            mld euro    

Lonen en sociale lasten bedrijven              

Brutoloon 117,9 125,5 126,8 136,5 146,3 

Loonkosten 135,4 143,9 155,3 166,8 179,5 

  
           % brutoloon     

      
Sociale lasten totaal werkgevers: 24,3 23,9 24,2 24,5 24,8 

w.v. premies wettelijke sociale verzekering
 

13,8 13,2 13,1 13,3 13,3 

        pensioenpremies (incl. VUT) 5,9 5,9 6,5 6,5 7,1 

        rechtstreeks betaalde sociale lasten 4,3 4,5 4,4 4,5 4,1 

Sociale lasten totaal werknemers: 19,3 20,0 20,6 21,7 21,4 

w.v. premies wettelijke sociale verzekering 16,9 17,2 17,9 18,8 18,8 

        pensioenpremies (incl. VUT) 2,3 2,7 2,6 2,8 2,5 

      a
 In 2001 wel inclusief het bruteringspercentage van de overhevelingstoeslag. 

b
 Standaardhuishoudens maken bij veronderstelling alleen gebruik van regelingen die voor iedereen gelden en maken daarom geen 

gebruik van bijvoorbeeld huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of aftrek buitengewone uitgaven. De koopkracht voor standaardhuishoudens 

geeft hierdoor een minder volledig beeld dan de puntenwolken die in hoofdstuk 4 zijn beschreven. 
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2001 2002 2003 2004 2005
 

2006 2007 2008 2009 2010 

          
          

          

3,3 0,5 − 1,2 0,1 − 1,6 2,4 1,8 0,1 2    ¼ 

5,8 0,3 − 1,5 1,5 − 2,3 1,2 1,6 − 0,4 2¾ 0    

6,2 − 0,1 − 1,0 0,3 − 2,4 4,3 1,8 − 0,2 2½ 0    

4,4 − 0,1 − 1,4  0,1 − 2,9   1,6 1,6 − 0,4 2¾ 0    

5,2 − 0,2 − 0,9 − 0,2 − 2,7 1,1 1,7 − 0,1 2½ 0    

7,0 0,8 − 0,3 0,1 − 2,4 1,8 1,2 − 0,1 2½ ½ 

4,4 − 0,1 − 1,4 0,1 − 3,0 1,7 1,6 − 0,4 2¾ ¼ 

5,7 − 0,3 − 0,5 − 0,3 − 2,6 1,0 1,8 0,0 2½ 0    

9,0 2,3 − 0,4 − 0,1  − 2,7 1,6 1,2 5,7 4¼ ¼ 

5,4 0,7 − 1,1 1,7 − 1,0 2,3 1,8 − 0,4 4½ 0    

5,9 0,8 − 1,5 0,4 − 1,8 1,7 1,3 − 0,4 2¼ − ¼ 

4,2 − 0,4 − 0,5 − 1,0 − 2,9 6,6 1,7 − 0,5 2    − ¼ 

4,3 2,2 − 0,9 0,2 − 1,0 3,3 1,0 − 0,5 2½ − ½ 

2,9 0,8 − 1,1 − 0,1 − 2,2 1,6 1,0 − 0,4 2¼ ¼ 

4,1 2,5 0,2 0,4 − 1,0 2,5 1,2 − 0,3 3½ − ½ 

3,4 1,3 − 0,8 0,6 − 0,7 3,5 1,2 − 0,2 3    ¼ 

0,8 0,8 0,4 − 0,6 − 1,5 2,5 1,2 − 0,3 1¼ − ¼ 

2,8 1,3 − 1,0 0,4 − 0,3 2,0 1,3 − 0,4 2¾ ¼ 

0,8 0,8 0,5 − 0,4 − 1,2 6,4 1,4 − 0,3 1½ − ¼ 

          
          

          
27000 28000 28500 29000 28500 29000 30000 31000 32500 32988 

          
          

          

16,9 18,0 18,7 20,1 19,8 19,1 19,2 19,6 19,8 20,2 

23,5 23,2 23,9 23,3 23,6 23,4 22,8 23,3 23,0 23,3 

68,7 68,7 68,4 67,7 67,9 67,8 67,1 66,9 66,3 65,8 

          
          

          

156,5 161,5 164,2 166,2 169,7 177,3 188,6 199,3 204,0 199,0 

192,3 201,2 206,1 210,6 213,5 223,1 236,6 251,0 256,8 250,4 

          
          

          
22,9 24,6 25,5 26,7 25,8 25,8 25,5 26,0 25,9 25,8 

10,9 10,9 11,0 11,2 10,6 11,7 11,5 12,1 11,7 11,8 

8,0 9,7 10,9 11,8 11,3 10,8 10,7 10,5 11,3 11,6 

3,8 3,8 3,4 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 2,9 2,4 

20,4 19,5 22,0 22,4 22,9 22,9 21,0 22,1 18,8 20,7 

17,0 16,1 17,8 18,2 17,6 17,7 16,6 17,8 14,2 15,9 

3,3 3,3 4,0 4,1 5,1 5,1 4,4 4,3 4,7 4,8 
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Verklaring van afkortingen 

adv  arbeidsduurverkorting 

AEX-index Amsterdam Exchange Index 

ANW  Algemene Nabestaandenwet 

AO  Arbeidsongeschiktheid 

Aof  Arbeidsongeschiktheidsfonds 

Aok  Arbeidsongeschiktheidskas 

AOW  Algemene Ouderdomswet 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

AWF  Algemeen Werkloosheidsfonds 

BBB-rating  Beoordeling van een gematigde kredietwaardigheid door kredietratingbureau  

  Standard & Poor's 

BBP  Bruto Binnenlands Product 

BPM  Belasting van personenauto’s en motorrijwielen 

BSA         Bank Support Authority 

BSO  Buitenschoolse opvang 

btw  belasting op de toegevoegde waarde 

BU  Buitengewone uitgavenaftrek 

cao  collectieve arbeidsovereenkomst 

CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 

CDS         Credit default swaps 

CEP  Centraal Economisch Plan 

CPB  Centraal Planbureau 

CPI  Consumentenprijsindex 

DBC’s  Diagnose-behandelcombinaties 

DNB  De Nederlandsche Bank 

DSGE      Dynamic stochastic general equilibrium 

EC  Europese Commissie 

ECB  Europese Centrale Bank 

EMU  Economische en Monetaire Unie 

EU  Europese Unie 

EU-15  De landen die vóór 1 mei 2004 lid waren van de EU 

FAO  Food and Agricultural Organization 

FAPRI  Food and Agricultural Policy Research Institute 

FES  Fonds Economische Structuurversterking 

FME-CWM  ondernemingsorganisatie voor de technologisch-industriële sector 

FTK  Financieel toetsingskader 

GDP  Gross Domestic Product 
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GOO  Gastouderopvang 

G3  Verenigde Staten, eurogebied en Japan 

ggz  geestelijke gezondheidszorg 

HICP  European Harmonized Indices of Consumer Prices 

HWWI  Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut 

IACK  Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

i/a-ratio  inactieven/actieven ratio 

IBOI  Prijsmutatie Bruto Overheidsinvesteringen 

ICT           Informatie- en Communicatietechnologie 

IMF  Internationaal Monetair Fonds 

IMOC  Prijsmutatie netto materiële overheidsconsumptie 

KDV  Kinderdagopvang 

LPG  Liquified Petroleum Gas 

mbo  middelbaar beroepsonderwijs 

MEV  Macro Economische Verkenning 

MIMIC  MIcro-Macro model to analyse the Institutional Context 

MLO  Microlastenontwikkeling 

MSCI Europe Breed gespreide index van circa 600 grote Europese ondernemingen 

NBER  National Bureau of Economic Research 

NNI  Netto Nationaal Inkomen 

NPV        Net present value 

NZa  Nederlandse Zorgautoriteit 

OC&W  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OFHEO  Office of Federal Housing Enterprise Oversight 

OPEC      Organization of the Petroleum Exporting Countries 

pep  per eenheid product 

PGB  Persoonsgebonden budget 

R&D        Research and development 

S&P 500 Standard and Poor’s index (beursindex van de Verenigde Staten) 

SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau 

SEO  Stichting Economisch Onderzoek 

SPV         Special Purpose Vehicles 

SZA  Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid 

TFP  Totale factor productiviteit 

UFO  Uitvoeringsfonds voor de Overheid  

UMTS  Universal Mobile Telecommunications Systems 

US  United States 
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UV-curve Unemployment Vacancies-curve 

UWV   Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen  

VAR        Verklaring arbeidsrelatie 

VK  Verenigd Koninkrijk 

VLZ  Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte 

vmbo  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

VPL  Wet VUT, Prepensioen en Levensloop 

VS  Verenigde Staten 

VUT  Vervroegde Uittreding 

VWS       Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WBK  Wet Basisvoorziening Kinderopvang 

Whk  Werkhervattingskans  

WIA  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

WK  Wet Kinderopvang 

WKA  Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheid 

WML  Wettelijk Minimumloon voor volwassenen 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WNVZ  Werknemersverzekeringen 

WTO  World Trade Organisation 

WTV       Werktijdverkorting 

WW  Werkloosheidswet 

WWB  Wet Werk en Bijstand 

ZBC’s  Zelfstandige behandelcentra 

ZVW  Zorgverzekeringswet 

ZZP-ers   Zelfstandigen zonder personeel 
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