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1 Inleiding 

Dit memorandum geeft een beschrijving van het herziene model van de collectieve sector in 

SAFE. Het herziene model zal gebruikt worden voor analyses op korte en middellange termijn. 

Het nieuwe collectieve sectorblok zal in die hoedanigheid straks ook deel gaan uit maken van 

het geïntegreerde model van Jade en SAFE.  

 

Het bestaande collectieve-sectorblok in SAFE was nodig toe aan een grondige opknapbeurt. De 

boekhouding sloot niet goed aan op de Nationale Rekeningen, waardoor we bijvoorbeeld het 

EMU-saldo niet helemaal konden reproduceren. Ook de vergelijkingen in het model spoorden 

niet meer allemaal met bestaande instituties. De belastingen waren bijvoorbeeld afhankelijk van 

de rente-inkomsten van gezinnen, terwijl in het huidige belastingstelsel niet het daadwerkelijke 

rendement maar een fictief rendement op het vermogen van belang is. Om het model van de 

collectieve sector bij de tijd te houden is het de afgelopen jaren natuurlijk vaak aangepast, maar 

tot een integrale herziening is het in lange tijd niet meer gekomen. Een mooie illustratie daarvan 

is dat het oude model nog een gedetailleerde beschrijving gaf van de operatie Oort in 1990. 

 

In het herziene model is allereerst de overheidsboekhouding vernieuwd. Bij de MEV van vorig 

jaar is het CPB overgestapt op een nieuwe kerngegevenstabel voor de collectieve sector.1 De 

nieuwe overheidsboekhouding kan de kerngegevenstabel reproduceren, wat de communicatie 

tussen de gebruikers van het macromodel en de collectieve-sectorafdelingen vergemakkelijkt. 

De overheidsboekhouding sluit bovendien goed aan bij de Nationale Rekeningen (NR). Niet 

alleen het vorderingensaldo komt nu overeen met de NR, maar bijvoorbeeld ook de besparingen 

van de overheid. Dit laatste is van belang voor de rest van het rekeningstelsel in SAFE. Indien 

de besparingen van de overheid niet kloppen dan kunnen de besparingen van de overige 

sectoren (bedrijven, huishoudens) ook nooit goed zijn.  

De overheidsboekhouding is op een aantal punten vereenvoudigd. Vroeger onderscheidden 

we zowel het vorderingensaldo van de overheid exclusief de sociale verzekeringen als het 

vorderingensaldo van de sociale verzekeringen. Nu hebben we alleen nog het vorderingensaldo 

van de totale collectieve sector. Een gevolg hiervan is dat we het model nu niet meer 

(makkelijk) met lastendekkende premies kunnen draaien. Een tweede vereenvoudiging is dat we 

de belastingen en premies alleen nog op NR-transactiebasis − dat wil zeggen op kasbasis of op 

verschoven kasbasis − in het model hebben zitten. Ter bepaling van het beschikbaar inkomen en 

de particuliere consumptie onderscheidden we in het oude model ook nog de belastingen en 

premies op echte transactiebasis. 

 
1 Zie F. Bos, De nieuwe CPB-tabellen over de collectieve sector, CPB Memorandum 74, 4 september 2003 voor een 

uitgebreide toelichting. Of zie het kader in de MEV 2004 op blz. 118 en het kader in CEP 2004 p blz. 118 voor een meer 

beknopte toelichting. 
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In het nieuwe collectieve-sectorblok zijn de verschillende vergelijkingen en rekenregels grondig 

onder de loep genomen. In sommige gevallen voldeden de oude vergelijkingen nog, in andere 

gevallen heeft dit in meer of mindere mate geleidt tot aanpassingen. De vergelijking voor de 

vennootschapsbelasting is een voorbeeld van een vergelijking die ingrijpend is gewijzigd. 

Vroeger hadden we een gedetailleerd model voor de vennootschapsbelasting met onder andere 

vergelijkingen voor de verliescompensatie en de fiscale afschrijvingen. Nu hebben we één 

simpele vergelijking waarin de vennootschapsbelasting met vertraging reageert op het 

exploitatieoverschot in de marktsector. 

Zoals gebruikelijk op het CPB is bij de modellering van de overheid uitgegaan van het 

principe van ongewijzigd beleid. Bij de overheidsuitgaven betekent dit bijvoorbeeld dat de 

volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie vast staat, maar dat de prijsontwikkeling kan 

veranderen. Het aantal ambtenaren staat vast, maar de lonen lopen mee met de marktsector. En 

het aantal gekochte goederen en diensten staat vast, maar de prijzen ervan kunnen veranderen. 

In de sociale zekerheid kan de hoogte van de uitkeringen veranderen omdat wettelijk is 

vastgelegd dat ze − onder normale omstandigheden − gekoppeld zijn aan de contractlonen. Bij 

de collectieve lasten betekent het dat we uitgaan van vaste belastingtarieven en 

premiepercentages, zodat de belasting- en premieontvangsten kunnen veranderen met 

wijzigingen in het inkomen. Alleen bestaande instituties zijn beschreven in het model. Het is 

natuurlijk ondoenlijk om bijvoorbeeld alle belastingstelsels van de afgelopen dertig jaar te 

modelleren. Dit betekent wel dat het model ongeschikt is voor historische simulaties van de 

uitgaven en inkomsten van de overheid. 

De vergelijkingen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. Bij het maken van centrale paden 

bij CEP, MEV en MLT worden de vergelijkingen grotendeels uitgeschakeld. Dan nemen we de 

uitkomsten over van de specialisten die beschikking hebben over gedetailleerde submodellen, 

zoals BIMBAM en MOSI. Het model zal vooral gebruikt worden bij het doorrekenen van 

onzekerheidsvarianten en beleidsvarianten, zoals tegenbegrotingen, regeerakkoorden en 

verkiezingsprogramma’s. Maar ook dan kan in voorkomende gevallen een beroep worden 

gedaan op de expertise van de collectieve-sectorspecialisten. 

 

Paragraaf 2 gaat in op onder andere de lonen in de collectieve sector en paragraaf 3 geeft een 

beschrijving van de inkomsten en uitgaven van de overheid. In paragraaf 4 illustreren we de 

werking van het model met een aantal standaardvarianten. Het moet bedacht worden dat 

modelbeschrijvingen vaak een beperkte houdbaarheid hebben. Voor volgend jaar staan een 

tweetal stelselwijzigingen op stapel − de WAO en de zorg − die misschien niet zonder gevolgen 

blijven voor de modellering van de overheid. Bovendien wordt momenteel de laatste hand 

gelegd aan de integratie van Jade en SAFE. Dit zal nog leiden tot een aantal aanpassingen van 

het collectieve-sectorblok om een plausibele lange-termijnoplossing te waarborgen. De 

eigenschappen op korte en middellange termijn zullen hier echter niet door veranderen.   
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2 Lonen, sociale lasten en minimumloon 

2.1 Lonen collectieve sector 

De lonen in de collectieve sector werken op verscheidene manieren door in het model. De 

loonvoeten zijn in de eerste plaats van belang voor de overheidsuitgaven. Direct via de uitgaven 

aan ambtenarensalarissen, indirect via onder andere de doorwerking op de prijsmutatie van de 

AWBZ en het ziekenfonds en het minimumloon en de uitkeringen. Verder zijn de loonvoeten 

van belang voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie en daarmee op bijvoorbeeld de 

prijsmutatie van het BBP. Ten slotte zijn de lonen in de collectieve sector van invloed op het 

beschikbaar inkomen van gezinnen en daarmee op de consumptie. 

 

Tabel 2.1 geeft de loonvoetonderbouwing van de bedrijfstak overheid en de zorg. Bij het maken 

van centrale paden zijn alle variabelen exogeen of worden geprikt. In varianten zijn de 

contractlonen, het incidenteel loon bij de overheid en de sociale lasten endogeen. De sociale 

lasten worden besproken in de volgende paragraaf. Hieronder beschrijven we achtereenvolgens 

de bepaling van het contractloon bij bedrijfstak de overheid, het incidenteel loon bij de 

bedrijfstak overheid, de loonvoet van de sector overheid en het contractloon in de zorg.2 

2.1.1 Contractloon overheid (bedrijfstak) 

Het contractloon bij de bedrijfstak overheid (lc_pr_pl) is als volgt bepaald: 

 

lc_pr_pl = lcmbn___ * (lcmpr___ + lsmpr___ – ls_pr_pl) 

 

waarin: 

lcmbn___ dummy die 1 is als gekoppeld wordt aan het contractloon in de marktsector; 

lcmpr___ de contractloonmutatie in de marktsector; 

lsmpr___ toename van de sociale lasten in de marktsector; 

ls_pr_pl  toename van de sociale lasten bij de overheid.  

 

 
2 Het CBS hanteert twee definities voor overheid: de sector en de bedrijfstak overheid. De sector overheid bevat alle 

eenheden die voornamelijk gecontroleerd en gefinancierd worden door de overheid. Andere sectoren zijn bijvoorbeeld de 

sector huishoudens en de sector niet-financiële vennootschappen. Bij de onderverdeling naar bedrijfstakken zijn de 

goederen en diensten die geproduceerd zijn van belang. De bedrijfstak overheid omvat de activiteiten van de sector 

overheid op het gebied van algemeen bestuur, defensie en onderwijs. Onder andere de gemeentelijke reinigingsdiensten 

(bedrijfstak milieudienstverlening), sociale werkplaatsen (bedrijfstak industrie) en bureaus voor arbeidsbemiddeling 

(bedrijfstak uitzendbureaus) horen wel bij de sector overheid maar niet bij de bedrijfstak overheid. De sector overheid bevat 

alle onderdelen uit de bedrijfstak overheid en is dus groter. Voor het vorderingensaldo en de overheidsconsumptie is de 

sector overheid relevant. 
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De vergelijking is een benadering van het zogenoemde referentiemodel. Het contractloon volgt 

in principe het contractloon in de marktsector. Bij een afwijkende ontwikkeling van de sociale 

lasten is dit echter niet het geval. Als de werkgeverslasten sterker stijgen dan in de markt dan 

wordt de overheid daarvoor gecompenseerd in de vorm van een lager contractloon.  

 

We kunnen het contractloon bij de overheid dus koppelen aan het contractloon in de markt 

volgens de systematiek van het referentiemodel of we kunnen helemaal niet koppelen. Andere 

koppelingsmechanismen zijn echter denkbaar. In 2004 en 2005 heeft het kabinet de lonen in de 

collectieve sector gekoppeld aan de prijs nationale bestedingen. In zulke gevallen zullen we in 

varianten het contractloon bij de overheid dus handmatig moeten bijsturen. 

Tabel 2.1 Loonvoeten collectieve sector, mutaties i n % 

 2003 

Overheid (bedrijfstak)  

Contractloon 3,2 

Incidenteel  − 0,3 

w.v. pseudo-premie WW − 0,3 

Sociale lasten 0,4 

Residu 0,1 

Loonvoet 3,4 

  

Loonvoet sector overheid 3,6 

  

Zorg  

Contractloon 3,2 

Incidenteel 1,6 

Sociale lasten 0,6 

Residu − 0,1 

Loonvoet 5,4 

  

 

2.1.2 Incidenteel loon overheid (bedrijfstak)  

Voor het incidenteel loon (li_pr_pl) bij de overheid hanteren we de volgende vergelijking: 

 

li_pr_pl = li_pr_plg + li_pr_pla 

 

waarin: 

 

li_pr_plg de bijdrage van de pseudo-premie WW; 

li_pr_pla de autonome bijdrage. 
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Het incidenteel loon bestaat uit drie onderdelen: 1) het structuureffect/loondrift, 2) het effect 

van veranderingen in het ziekteverzuim en 3) het effect van de pseudo-premie WW. Het 

structuureffect is het belangrijkste en vertegenwoordigt bijvoorbeeld de opwaartse invloed op 

de lonen van een toename van de gemiddelde leeftijd van werknemers. Het ziekteverzuimeffect 

is een soort statistisch effect. Omdat het CBS loondoorbetaling bij ziekte tot de sociale lasten 

rekent, leidt een stijging van het ziekteverzuim tot een toename van de sociale lasten. Omdat de 

totale loonsom niet verandert, worden de hogere sociale lasten gecompenseerd door een lagere 

stijging van het incidenteel loon. Ten slotte is er nog de pseudo-premie WW. Ambtenaren 

betalen geen WW-premies. De overheid houdt echter wel een pseudo-premie in op het loon, die 

afhankelijk is van de WW-premies bij bedrijven. 

 

Zowel het structuureffect en het ziekteverzuimeffect zijn exogeen in het model. Beide komen 

terecht in de autonoom van de vergelijking. Het incidenteel kan in varianten alleen veranderen 

door veranderingen in de pseudo-premie WW. De verandering van de pseudo-premie WW als 

quote van het bruto loon (psiqd___) is op zijn beurt weer afhankelijk van de premies 

werknemersverzekeringen betaald door werknemers bij bedrijven:3 

 

psiqd___ = pblqn_wv – pblqn_wv(-1) 

 

waarin: 

 

pblqn_wv de premies werknemersverzekeringen betaald door werknemers bij bedrijven 

als quote van het bruto loon. 

 

De premies werknemersverzekeringen bevatten naast de WW-premies ook de 

ziekenfondspremies. Deze laatste zouden geen effect mogen hebben op de pseudo-premie. In 

varianten met andere ziekenfondspremies moet het effect op de pseudo-premie dus met de hand 

tegengeboekt worden. 

2.1.3 Loonvoet sector overheid 

Voor de prijsmutatie van de overheidsconsumptie en de overheidsuitgaven is niet de loonvoet 

van de bedrijfstak overheid van belang maar die van de sector overheid. We hebben geen 

onderbouwing van de loonvoet van de sector naar contractloon, incidenteel loon en sociale 

lasten. In varianten volgt de loonvoet van de sector overheid (ll_pr_ro) de bedrijfstak overheid: 

 

ll_pr_ro = ll_pr_pl  

 
3 De bijdrage aan de loonvoet (li_pr_plg) is dan bij benadering gelijk aan − psiqd___ / (1 + psmqn___) waarbij psmqn___ de 

sociale lasten als quote van het bruto loon zijn.  
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waarin: 

ll_pr_pl  de loonvoet bij de bedrijfstak overheid. 

2.1.4 Contractloon zorg 

Het contractloon in de zorg (lc_pr_kw) kent eenzelfde vergelijking als het contractloon bij de 

overheid: 

 

lc_pr_kw = lcmbn___ * (lcmpr___ + lsmpr___ – ls_pr_kw)  

 

waarin: 

lcmbn___ dummy die 1 is als gekoppeld wordt aan het contractloon in de marktsector; 

lcmpr___ de contractloonmutatie in de marktsector; 

lsmpr___ toename van de sociale lasten in de marktsector; 

ls_pr_kw toename van de sociale lasten in de zorg. 

 

Ook bij de zorg kan gekoppeld worden aan de marktsector volgens de systematiek van het 

referentiemodel of helemaal niet gekoppeld worden. De sociale lasten zullen in 

standaardvarianten geen enkele rol spelen. Reden is dat we in het model slechts premies bij de 

overheid en premies bij bedrijven onderscheiden. Zowel  de werkgeverslasten in de marktsector 

als de werkgeverslasten in de zorg zijn gekoppeld aan de werkgeverslasten bij bedrijven. Willen 

we een afwijkende ontwikkeling krijgen van de werkgeverslasten in de marktsector en in de 

zorg dan zullen we ze in varianten met de hand bij moeten sturen. 

2.2 Sociale lasten 

De sociale lasten van werkgevers bij bedrijven zijn bepalend voor de loonvoet en de 

werkgeverswig in de loonvergelijking. De sociale lasten van werknemers bij bedrijven komen 

terug in de werknemerswig. De sociale lasten van werkgevers bij de overheid zijn van belang 

voor de loonvoet bij de overheid. 

 

We hebben geen sluitende boekhouding van de sociale lasten in SAFE. Alleen de premies 

wettelijke sociale verzekering en de pensioenpremies zitten in het model. De ‘toegerekende 

sociale premies’ − voornamelijk loondoorbetaling bij ziekte − en de ‘overige particuliere sociale 

premies’ ontbreken bij de sociale lasten van werkgevers en de ‘overige particuliere sociale 

premies’ bij de sociale lasten van werknemers. Dit betekent dat in varianten alleen 

veranderingen in de premies wettelijke sociale verzekering en de pensioenpremies invloed 



 

 9 

hebben op de sociale lasten. Bij het maken van centrale paden bij CEP en MEV nemen we de 

juiste sociale lasten over van de afdeling Sociale Zekerheid.  

 

In SAFE onderscheiden we alleen sociale premies bij bedrijven en bij de overheid. De sociale 

lasten in de marktsector en de zorg lopen daarom in varianten mee met de sociale lasten van 

bedrijven. 

2.3 Minimumloon 

De meeste uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. De groei van het bruto 

minimumloon (lmipr___) wordt als volgt bepaald: 

 

lmipr___ = lmwbn___ * g1(lmwpr___)  

 

waarin: 

lmwbn___ dummy die 1 is als gekoppeld wordt aan het gewogen contractloon; 

g1(.)  vertragingsfunctie: 0,33Qt + 0,34Qt–1 + 0,33Qt–2; 

lmwpr___ de gewogen contractloonstijging van de marktsector, de overheid en de zorg; 

 

In overeenstemming met de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheden (WKA) kunnen we 

het minimumloon koppelen aan de gewogen contractloonstijging of helemaal niet koppelen. De 

vertraging bij koppeling ontstaat doordat het minimumloon maar twee keer per jaar aangepast 

kan worden.4 De vertraging spoort met MOSI waarin uitgegaan wordt van een effect van ¾ in 

het huidige jaar en een ¼ in het jaar daarop. De gewogen contractloonstijging verkrijgen we 

door de contractloonstijging in de marktsector, bij de overheid en in de zorg te wegen met het 

arbeidsvolume van werknemers. 

  

 

 

 
4 Zie J.M. Catz, Varianten met MOSI, model voor de sociale zekerheid en inkomstenbelasting, CPB Memorandum II/2001/4, 

4 mei 2001 voor een gedetailleerde beschrijving van de aanpassing van het minimumloon. 



 

 10 



 

 11 

3 Uitgaven en inkomsten van de overheid 

3.1 EMU-saldo 

Bij de Macro Economische Verkenning 2004 is het CPB overgestapt op een nieuwe 

kerngegevenstabel voor de collectieve sector (zie tabel 3.1).  In de tabel staat niet langer het 

financieringssaldo centraal, maar het vorderingensaldo of het EMU-saldo. De 

kerngegevenstabel sluit bovendien goed aan bij de Nationale Rekeningen doordat niet langer 

gecorrigeerd wordt voor incidenten bij bijvoorbeeld de collectieve lasten. 

Tabel 3.1 Kerngegevens collectieve sector, mld euro , 2003 

  2003 

   

Directe bestedingen xdbwn_ro 135,8 

w.v. beloning werknemers gl_wn_ro 48,9 

        materiële aankopen ga_wn___ 31,8 

        investeringen ig_wn___ 16,2 

        uitkeringen in natura g_nwn___ 38,9 

Overdrachten in geld xg_wn_ro 72,0 

w.v. subsidies (incl. EU) subwn___ 7,9 

        overige overdrachten in geld xgrwn_ro 64,2 

        w.v. huishoudens o_gwn_hu 53,1 

                bedrijven o_gwn_ve 2,3 

                buitenland o_gwn_bu 13,3 

Rente r__wn_ro 13,8 

Bruto collectieve uitgaven xb_wn_ro 221,2 

   

Niet-belasting/premiemiddelen xnbwn_ro 28,2 

w.v. materiële verkopen gv_wn___ 14,4 

        gasbaten zarwn_ro 4,1 

        overige inkomsten xnown_ro 9,7 

Netto collectieve uitgaven xn_wn_ro 192,9 

   

Collectieve lasten tp_wn___ 178,5 

w.v. belastingen t__wn___ 112,8 

        premies wettelijke soc. verzekering p__wn_sv 65,7 

   

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) svewn_ro − 14,4 

   

 

Uitgangspunt bij de modellering van het EMU-saldo in SAFE is dat de kerngegevenstabel 

gereproduceerd kan worden. Dit vergemakkelijkt de communicatie met de collectieve sector 

afdelingen. In een oogopslag kunnen we zien waar eventuele verschillen zitten. Vanwege de 

goede aansluiting met Nationale Rekeningen kunnen we ook andere belangrijke kengetallen 
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reproduceren, zoals het primair inkomen, het beschikbaar inkomen en de besparingen van de 

overheid. 

 

Aan de hand van de kerngegevenstabel geven we in het vervolg van de notitie een beschrijving 

van de overheidsboekhouding in SAFE. In paragraaf 3.2 de collectieve uitgaven, in paragraaf 

3.3 de niet-belasting/premiemiddelen en in paragraaf 3.4 de collectieve lasten. In paragraaf 3.5 

tenslotte gaan we in op het verschil tussen het vorderingensaldo op EMU-basis en volgens de 

Nationale Rekeningen, het financieringssaldo, de staatsschuld en de uitgavenkaders. 

3.2 Uitgaven 

De opbouw van de overheidsuitgaven in SAFE staat in tabel 3.2. Aan de hand van deze tabel 

beschrijven we in deze paragraaf de modellering van de verschillende variabelen.  

3.2.1 Directe bestedingen 

De directe bestedingen van de overheid zijn direct van invloed op het bruto binnenlands product 

(BBP). De beloning van werknemers, het intermediair verbruik, de niet-productgebonden 

belastingen en subsidies en de uitkeringen in natura maken deel uit van de overheidsconsumptie 

(zie bijlage A), de overheidsinvesteringen zijn onderdeel van de totale investeringen. De 

volumemutaties van de directe bestedingen zijn exogeen in het model, de prijsmutaties zijn 

endogeen. 

 

De overheid is gemodelleerd onder de veronderstelling van ongewijzigd beleid. De 

overheidsuitgaven − waar de overheid invloed op heeft − veranderen zonder beleidswijzigingen 

niet of ontwikkelen zich conform bestaande wet- en regelgeving. Daarom zijn de 

volumemutaties van bijvoorbeeld de beloning van werknemers − het aantal ambtenaren − en de 

materiële aankopen − bijvoorbeeld het aantal gummetjes − exogeen. De prijsmutaties zijn 

daarentegen endogeen. Als de lonen in de marktsector toenemen dan stijgen − in een normale 

situatie van koppeling − de uitgaven aan lonen en als de prijs van gummetjes toeneemt dan 

stijgen de materiële aankopen.  

 

De afdeling Overheidsfinanciën behandelt de volumemutatie van de directe bestedingen niet 

helemaal als exogeen. Dit komt doordat de afdeling Overheidsfinanciën uitgaat van een 

exogeen vorderingensaldo van de lagere overheden. De stortingen van het rijk in het gemeente- 

en provinciefonds zijn gekoppeld aan de uitgaven op de rijksbegroting. Bij een afname van de 

uitgaven van het rijk hebben gemeenten en provincies dus minder te besteden. Dit mechanisme 

zit niet in SAFE. Het zal vooral tot verschillen leiden bij endogene mutaties in de 

rentebetalingen van het rijk. Maar als bijvoorbeeld de lonen afnemen dan zullen ook de lonen 
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bij gemeenten en provincies afnemen. De lagere overheden hoeven dan niet nog eens extra te 

bezuinigen. Hetzelfde geldt in principe voor endogene prijsmutaties. 

3.2.1.1 Beloning werknemers 

De volumegroei van de beloning van werknemers is gelijk aan de som van de 

werkgelegenheidsgroei en de productiviteitsgroei. Beide veranderen niet in varianten. De 

werkgelegenheid bij de sector overheid is gekoppeld aan de exogene werkgelegenheid bij de 

bedrijfstak overheid. De productiviteitsgroei bij de sector overheid is gekoppeld aan de exogene 

productiviteitsgroei bij de bedrijfstak overheid. De productiviteitsgroei − door het CBS 

gedefinieerd als het (vertraagde) structuureffect bij de incidentele loonontwikkeling − heeft 

geen invloed op de waarde van de beloning van werknemers. Het is slechts een schuif tussen 

volume en prijs. De prijsmutatie van de beloning van werknemers is namelijk gelijk aan de 

loonvoet bij de sector overheid verminderd met de productiviteitsgroei. De loonvoet kan wel 

veranderen in varianten. Bijvoorbeeld als de lonen bij de overheid gekoppeld zijn aan de 

marktsector of als de sociale lasten veranderen (zie paragraaf 2). 

3.2.1.2 Intermediair verbruik 

Het intermediair verbruik betreft de goederen en diensten die de overheid van bedrijven koopt. 

De volumemutatie is exogeen en verandert dus niet in varianten. De prijsmutatie is afhankelijk 

van de kosten die bedrijven maken om de producten te maken. De prijsmutatie reageert zo met 

enige vertraging op bijvoorbeeld de arbeidskosten in de marktsector en de invoerprijzen (zie 

bijlage B voor de gewichten van de verschillende kostprijsonderdelen). De prijs intermediair 

verbruik is niet alleen endogeen in varianten maar ook in centrale paden bij CEP en MEV.  

3.2.1.3 Niet-productgebonden belastingen en subsidi es  

De niet-productgebonden belastingen en subsidies zijn belastingen en subsidies op productie die 

de overheid aan zichzelf betaald. De waarde van de belastingen is gekoppeld aan het totaal van 

de niet-productgebonden belastingen, de waarde van de subsidies is exogeen. Omdat de niet-

productgebonden belastingen en subsidies deel uitmaken van de overheidsconsumptie willen we 

ook een uitsplitsing in volume- en prijsmutatie. Bij de belastingen is de volumemutatie 

gekoppeld aan de volumemutatie van overheidsproductie, bij de subsidies is de volumemutatie 

gekoppeld aan de werkgelegenheidsmutatie. 
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Tabel 3.2 Bruto collectieve uitgaven, mld euro 

  2003 

   

Directe bestedingen xdbwn_ro 135,8 

w.v. beloning werknemers gl_wn_ro 48,9 

        materiële aankopen ga_wn___ 31,8 

        w.v. intermediair verbruik gi_wn___ 31,9 

                niet-productgebonden belastingen tknwn_ro 0,5 

                niet-productgebonden subsidies (-) sunwn_ro 0,7 

        investeringen ig_wn___ 16,2 

        uitkeringen in natura g_nwn___ 38,9 

        w.v. uitkeringen wettelijke soc. verzekering in natura g_nwn_sv 34,3 

                w.v. ziekenfondswet (ZFW) uzfwn___ 16,0 

                        algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) ubzwn___ 18,3 

                        uitkeringen AAW in natura uanwn___ 0,0 

               uitkeringen sociale voorziening in natura g_nwn_re 4,6 

Overdrachten in geld xg_wn_ro 72,0 

w.v. subsidies (incl. EU) subwn___ 7,9 

        w.v. productgebonden subsidies suxwn___ 4,0 

                niet-productgebonden subsidies sunwn___ 3,8 

                w.v. loonkostensubsidies sulwn___ 2,9 

                       overige niet-productgebonden subsidies suwwn___ 0,9 

       overige overdrachten in geld xgrwn_ro 64,2 

       w.v. huishoudens o_gwn_hu 53,1 

               w.v. inkomensoverdrachten oygwn_hu 52,9 

                      w.v. uitkeringen arbeidsongeschiktheid uaown___ 10,2 

                             uitkeringen WW uwwwn___ 5,4 

                             uitkeringen AOW & ANW uaawn___ 24,0 

                             uitkeringen AAW uawwn___ 0,0 

                             uitkeringen AAW in natura (–) uanwn___ 0,0 

                             uitkeringen ABW oywwn___ 4,3 

                             uitkeringen kinderbijslag oykwn___ 3,2 

                             overige inkomensoverdrachten oyrwn___ 6,4 

                             sociale uitkeringen aan het buitenland (–) ougwn_bu 0,5 

                      kapitaaloverdrachten okgwn_hu 0,2 

               bedrijven o_gwn_ve 2,3 

               w.v. inkomensoverdrachten  oygwn_ve 0,3 

                      kapitaaloverdrachten okgwn_ve 2,0 

               buitenland o_gwn_bu 8,8 

               w.v. inkomensoverdrachten oygwn_bu 5,8 

                      w.v. ontwikkelingshulp ohgwn_bu 2,2 

                             sociale uitkeringen ougwn_bu 0,5 

                             overige inkomensoverdrachten orgwn_bu 3,0 

                      kapitaaloverdrachten okgwn_bu 0,3 

                      belastingen op productie en invoer aan EU mpewn___ 2,6 

Rente r__wn_ro 13,3 

   

Bruto collectieve uitgaven xb_wn_ro 221,2 
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3.2.1.4 Investeringen 

De investeringen zijn opgebouwd uit de investeringen in gebouwen en grond-, weg-, en 

waterwerken (GWW) en de overige investeringen van de bedrijfstak overheid. Vervolgens zijn 

de investeringen van de sector overheid − die relevant zijn voor het EMU-saldo − gekoppeld 

aan de investeringen van de bedrijfstak overheid. De volumemutaties zijn exogeen, de 

prijsmutaties zijn endogeen en reageren vertraagd op de kostprijzen (zie bijlage B). Net zoals 

bij het intermediair verbruik zijn de investeringsprijzen ook endogeen bij CEP en MEV.   

3.2.1.5 Uitkeringen in natura 

De volumemutaties van de onderdelen van de uitkeringen in natura zijn zonder uitzondering 

exogeen, de prijsmutaties zijn endogeen in varianten. 

Ziekenfondswet 

Voor de prijsmutatie van de ziekenfondsuitgaven (uzfpr___) hebben we de volgende vuistregel: 

 

uzfpr___ = 0,50 * ll_pr_kw + 0,50 * c__pr___ 

 

waarin: 

 

ll_pr_kw loonvoet zorg; 

c__pr___ prijsmutatie particuliere consumptie. 

 

Het ziekenfonds vergoedt vooral de geneeskundige zorg, zoals huisarts, ziekenhuis en 

medicijnen. De prijsmutatie van de ziekenfondsuitgaven neemt toe als de lonen van 

bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen toenemen. De kosten voor medicijnen en medische 

apparaten worden geacht mee te lopen met de consumptieprijs. 

AWBZ 

Voor de prijsmutatie van de AWBZ-uitgaven (ubzpr___) hebben we de volgende vuistregel: 

 

ubzpr___ = 0,72 * ll_pr_kw + 0,28 * c__pr___ 

 

waarin: 

 

ll_pr_kw loonvoet zorg; 

c__pr___ prijsmutatie particuliere consumptie. 
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Via de AWBZ wordt met name de arbeidsintensieve ouderen- en gehandicaptenzorg betaald, 

zoals thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. De AWBZ-uitgaven zijn daardoor 

aanzienlijk loongevoeliger dan de ziekenfondsuitgaven. 

Uitkeringen AAW in natura 

Sinds 2000 zijn de uitkeringen AAW in natura oftewel de zogenoemde voorzieningen in de 

AAW nul. De variabele komt nog wel voor in SAFE om de boekhouding van het datamodel in 

het verleden kloppend te houden. 

Uitkeringen sociale voorziening in natura 

De prijsmutatie van de uitkeringen sociale voorziening in natura − onder andere de individuele 

huursubsidie en de OV-jaarkaarten voor studenten − hangt af van de kostprijzen (zie bijlage B). 

De prijsmutatie is niet alleen endogeen in varianten maar ook in centrale paden bij CEP en 

MEV.  

3.2.2 Subsidies 

Zowel de productgebonden als de niet-productgebonden subsidies zijn exogeen in SAFE. Ze 

veranderen dus niet in varianten. Bij de niet-productgebonden subsidies onderscheiden we de 

loonkostensubsidies en de overige subsidies. De subsidies zijn inclusief de landbouwsubsidies 

van de Europese Unie. Omdat de Nederlandse overheid deze niet zelf betaalt zijn ze bij de niet-

belasting/premiemiddelen als inkomsten geboekt (zie paragraaf 3.3.3.6). 

3.2.3 Overige overdrachten in geld 

De overige overdrachten in geld zijn onderverdeeld in inkomensoverdrachten en 

kapitaaloverdrachten. Inkomensoverdrachten zijn relevant voor het beschikbaar inkomen en de 

besparingen van de onderscheiden sectoren. Kapitaaloverdrachten worden niet tot het inkomen 

gerekend, maar zijn wel relevant voor de verandering van het financiële vermogen. 

3.2.3.1 Inkomensoverdrachten aan huishoudens 

De inkomensoverdrachten aan huishoudens werken door op het beschikbaar inkomen van 

gezinnen en zijn daarmee van invloed op de particuliere consumptie.  

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid 

De volumemutatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is exogeen in het model. Voor de 

prijsmutatie (uaopr___) hanteren we de volgende vergelijking: 

 

uaopr___ = 0,10 * lbmpr___ + 0,90 * lmipr___ 
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waarin: 

lbmpr___  bruto loonvoet in de marktsector; 

lmipr___  mutatie van het bruto minimumloon. 

 

De nieuwe instroom − ongeveer 10% van het totale bestand − krijgt een uitkering die 

gerelateerd is aan het laatstverdiende loon. Vervolgens worden de uitkeringen jaarlijks 

geïndexeerd aan het bruto minimumloon. De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bevatten de 

WAO en de WAZ (zelfstandigen), de WAJONG (jonggehandicapten) valt onder de overige 

inkomensoverdrachten aan huishoudens.  

Uitkeringen WW 

De volumemutatie van de uitkeringen voor de werkloosheidswet (WW) is endogeen in het 

model. Voor de absolute verandering van het aantal uitkeringsjaren (uwwmd___) hanteren we 

de volgende vergelijking: 

 

uwwmd___ = 1,15 * (1 − 0,45) * aw_od___  

 

waarin: 

aw_od___  de absolute verandering van de werkloze beroepsbevolking. 

 

Een toename van de werkloze beroepsbevolking leidt tot een toename van het aantal WW- en 

bijstandsuitkeringen. De toename van het aantal WW-uitkeringen is gelijk aan de toename van 

het aantal werklozen dat op termijn niet in de bijstand terecht komt (55%) vermenigvuldigd met 

een factor 1,15.5 Een toename van de werkloosheid leidt dus op termijn tot een grotere toename 

van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Bij een oplopende werkloosheid zal een deel van de 

mensen met een werkloosheidsuitkering stoppen met zoeken, waardoor ze niet meer tot de 

werkloze beroepsbevolking gerekend worden (‘discouraged worker effect’).  

 

De prijsmutatie van de WW-uitkeringen (uwwpr___) wordt bepaald door de volgende 

vergelijking: 

 

uwwpr___ = 0,30 * lbmpr___ + 0,70 * lmipr___  

 

waarin: 

lbmpr___  bruto loonvoet in de marktsector; 

lmipr___  mutatie van het bruto minimumloon. 

 
5 De Afdeling Sociale Zekerheid rekent met een asymmetrische factor: 1,23 bij een toename en 1,06 bij een afname van de 

werkloze beroepsbevolking. Om SAFE zoveel mogelijk lineair te houden, is gekozen voor een symmetrische factor van 1,15.  
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De prijsmutatie van de nieuwe instroom in de WW is gerelateerd aan het bruto loon in de 

marktsector, de prijsmutatie van de overige WW-uitkeringen is gekoppeld aan het 

minimumloon. Er is verondersteld dat het aandeel van de nieuwe instroom in de WW constant 

is. In werkelijkheid zal het aandeel toenemen bij een oplopende werkloosheid en afnemen bij 

een dalende werkloosheid. 

Uitkeringen AOW & ANW 

De volumemutatie van de uitkeringen Algemene ouderdomswet (AOW) en Algemene 

nabestaandenwet (ANW) is exogeen en verandert dus niet in varianten. De vergelijking voor de 

prijsmutatie (uaapr___) luidt als volgt: 

 

uaapr___ = 0,75 * lmipr___  

 

waarin: 

lmipr___  de groei van het bruto minimumloon. 

 

Zowel de AOW- als de ANW-uitkeringen worden netto-netto gekoppeld. De netto uitkeringen 

worden gekoppeld aan het netto minimumloon. Door een mindere progressiewerking van de 

belastingen bij de uitkeringen groeien de bruto uitkeringen 25% minder hard dan het bruto 

minimumloon. 

Uitkeringen AAW 

Sinds 1998 bestaat de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) niet meer. De AAW-

uitkeringen zit nog wel in model om de boekhouding kloppend te houden. We hadden de AAW 

ook bij andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen voegen, maar dan zou het 

onderscheid tussen uitkeringen volksverzekeringen en uitkeringen werknemersverzekering niet 

meer gespoord hebben (zie ook de bijlage). De AAW was een volksverzekering, de WAO is 

een werknemersverzekering. De voorzieningen in de AAW zijn nu natuurlijk ook nul. Voor het 

verleden moeten deze voorzieningen op de totale AAW-uitkeringen in mindering worden 

gebracht, omdat het uitkeringen in natura betreft en geen uitkeringen in geld.  

Uitkeringen ABW 

De volumemutatie van de bijstandsuitkeringen is endogeen in het model. De toename van het 

aantal bijstandsuitkeringen (oywmd___) hangt af van de toename werkloze beroepsbevolking 

volgens de volgende vergelijking: 

 

oywmd___ = 0,15 * aw_od___ + 0,20 * aw_od___(–4) + 0,10 * aw_od___(–8) 
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waarin: 

aw_od___  de absolute verandering van de werkloze beroepsbevolking. 

 

Uiteindelijk leidt een toename van de werkloosheid voor 45% tot een toename van het aantal 

bijstanduitkeringen. Dat gebeurt echter met een gemiddelde vertraging van ongeveer een jaar. 

Veel werklozen zullen eerst in de WW terecht komen alvorens door te stromen naar de 

bijstand.6  

 

De vergelijking voor de prijsmutatie van de bijstandsuitkeringen (oywpr___) luidt als volgt: 

 

oywpr___ = 0,85 * lmipr___  

 

waarin: 

lmipr___  de groei van het bruto minimumloon. 

 

De netto bijstandsuitkeringen worden gekoppeld aan het netto minimumloon. Door 

progressieverschillen groeien de bruto bijstandsuitkeringen 15% minder hard dan het bruto 

minimumloon. 

Uitkeringen kinderbijslag 

De volumemutatie van de kinderbijslaguitkeringen is exogeen in het model. De prijsmutatie van 

de kinderbijslag (oykpr___) wordt als volgt bepaald: 

 

oykpr___ = oykbn___ * g9(cs_pr___(–1))  

 

waarin: 

oykbn___  dummy die 1 is als gekoppeld wordt aan de afgeleide CPI; 

g9(.)   vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,375Qt–1 + 0,375Qt–2 + 0,125Qt–3; 

cs_pr___  mutatie van de afgeleide CPI. 

 

Normaal is de kinderbijslag met enige vertraging gekoppeld aan de afgeleide 

consumentenprijsindex (CPI), maar we kunnen de kinderbijslag ook ontkoppelen. 

Overige inkomensoverdrachten 

De volumemutatie van de overige inkomensoverdrachten aan huishoudens is exogeen. Voor de 

prijsmutatie (oyrpr___) hebben we de volgende rekenregel: 

 
 
6 Zie H. Stegeman en D. van Vuuren, Raming bijstandsvolume in CEP2004, CPB Memorandum 88, 6 april 2004. 
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oyrpr = 0,40 * lmipr___ + 0,60 * c__pr___ 

 

waarin: 

lmipr___ de groei van het bruto minimumloon; 

c__pr___ prijsmutatie particuliere consumptie. 

 

Ongeveer 40% van de overige inkomensoverdrachten bestaat uit sociale uitkeringen 

(WAJONG, Toeslagenwet, uitkeringen aan oorlogslachtoffers) die gekoppeld zijn aan het bruto 

minimumloon. De overige 60% betreft overdrachten aan huishoudens (particuliere stichtingen, 

de Zalmsnip, studiebeurzen) en instellingen zonder winstoogmerk (NOVIB, Amnesty, 

kankerfonds etc.), waarvoor de overheid prijscompensatie geeft.  

Sociale uitkeringen aan het buitenland 

Een klein deel van de hierboven besproken sociale uitkeringen verstrekt de overheid aan 

personen die woonachtig zijn in het buitenland. Deze moeten dus in mindering worden gebracht 

op het totaal want anders zouden de inkomensoverdrachten aan huishoudens te hoog zijn. De 

waarde van de sociale uitkeringen aan het buitenland is exogeen.  

3.2.3.2 Kapitaaloverdrachten aan huishoudens 

De kapitaaloverdrachten aan huishoudens − zoals bijvoorbeeld premies voor het aankopen van 

een huis −  zijn niet relevant voor het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ze zijn wel van 

belang voor het financieel vermogen van gezinnen. Via die weg werken ze ook door op de 

particuliere consumptie. De waarde van de kapitaaloverdrachten aan huishoudens is exogeen in 

het model. 

3.2.3.3 Inkomensoverdrachten aan bedrijven 

De inkomensoverdrachten aan bedrijven − met name verzekeringspremies −  werken door op de 

besparingen van bedrijven, maar hebben verder geen invloed op de modeluitkomsten. De 

waarde van de inkomensoverdrachten aan bedrijven is exogeen in het model en verandert dus 

niet in varianten. 

3.2.3.4 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven 

Behalve voor het EMU-saldo zijn de kapitaaloverdrachten aan bedrijven van geen belang in het 

model. De boekhouding van SAFE bevat geen vorderingensaldo van bedrijven en ook geen 

financieel vermogen van bedrijven. De kapitaaloverdrachten aan bedrijven − zoals 

investeringspremies en de afkoop van verplichtingen −  in waardetermen zijn exogeen.  
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3.2.3.5 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 

De inkomensoverdrachten aan het buitenland werken door op het saldo lopende transacties met 

het buitenland − de benaming van het CBS voor het saldo op de lopende rekening. In geval van 

inkomensoverdrachten via het saldo secundaire inkomens. 

Ontwikkelingshulp 

Voor de ontwikkelingshulp (ohgwn_bu) hebben we de volgende vergelijking in het model: 

 

ohgwn_bu = ohgqn_bu * ybmwnn__ 

 

waarin: 

ohgqn_bu het aandeel van de ontwikkelingshulp in het BNP; 

ybmwnn__ het bruto nationaal product (BNP) tegen marktprijzen. 

 

De ontwikkelingshulpquote is exogeen. De overheid geeft een vast aandeel van het bruto 

nationaal product (BNP) uit aan ontwikkelingshulp. In varianten lopen de uitgaven aan 

ontwikkelingshulp dus mee met veranderingen in het BNP. 

Sociale uitkeringen en overige inkomensoverdrachten   

De waarde van de sociale uitkeringen aan het buitenland is exogeen in het model. In SAFE 

modelleren we in eerste instantie de totale uitgaven aan sociale uitkeringen. Vervolgens 

brengen we de sociale uitkeringen aan het buitenland daarop in mindering om de juiste 

inkomensoverdrachten aan gezinnen te krijgen (zie paragraaf 3.2.3.1). Daarom hebben we 

sociale uitkeringen en de overige inkomensoverdrachten gesplitst in de boekhouding. Ook de 

waarde van de overige inkomensoverdrachten aan het buitenland − zoals de BNP-afdracht aan 

de EU en de overdrachten aan internationale organisaties − is exogeen. 

3.2.3.6 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland  

Behalve voor het EMU-saldo zijn de kapitaaloverdrachten aan het buitenland − zoals de 

kwijtschelding van schulden en bijdragen aan investeringsprojecten in derdewereldlanden − niet 

van belang in het model. We modelleren niet de kapitaalrekening met het buitenland. De 

waarde van de kapitaaloverdrachten aan buitenland is exogeen in het model.  

3.2.3.7 Belastingen op productie en invoer aan EU 

De belastingen op productie en invoer aan de Europese Unie − de BTW-afdracht en de 

invoerrechten aan de EU − worden door het CBS gerekend tot de primaire inkomens. De EU-

afdracht werkt dus door op het saldo lopende transacties met het buitenland via het saldo 

primaire inkomens. Anders dan de naam doet vermoeden is er geen directe relatie tussen de EU-
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afdracht op BTW-grondslag en de BTW-opbrengsten. De waarde van de belastingen op 

productie en invoer aan de EU is dan ook exogeen in het model. 

3.2.4 Rente 

In SAFE komt 5% van de rentebetalingen van de overheid bij gezinnen terecht. Veranderingen 

in deze rentebetalingen van de overheid hebben zo een klein effect op het beschikbaar inkomen 

van gezinnen en daarmee op de particuliere consumptie. De overige 95% van de rentebetalingen 

komt bij de sector bedrijven terecht en werkt daar volledig door op de besparingen.7 De 

vergelijking voor de absolute verandering van de rentebetalingen (r__wd_ro) luidt als volgt: 

 

r__wd_ro = rl_rn___ (–2)/ 400 * – sf_wn_ro(–2)  +  

                    (rl_rn___(–2) – rafrn_ro(–2)) / 400 * wafwn_ro(–2) 

 

waarin: 

rl_rn___  de lange rente; 

sf_wn_ro het financieringssaldo collectieve sector; 

rafrn_ro   de rente op afgeloste schuld; 

wafwn_ro  aflossing van de schuld. 

 

De rentebetalingen van de overheid kunnen veranderen door het bestaan van een 

financieringstekort of –overschot of doordat de overheid oude staatsleningen aflost en tegen een 

andere rente weer uitzet. De aflossing van de staatsschuld en de rente op die aflossingen zijn 

exogeen. In varianten kunnen de rentebetalingen dus alleen maar veranderen door 

veranderingen in het financieringssaldo of door veranderingen in de rente. De factor 4 

verschijnt in de vergelijking omdat we in het model kwartaalcijfers uitdrukken op jaarbasis, de 

factor 100 omdat we de rente uitdrukken in procenten. De vertraging ontstaat doordat nieuw 

uitgezette leningen pas na verloop van tijd tot renteverplichtingen leiden. 

3.3 Niet-belasting/premiemiddelen 

De onderdelen van de niet-belasting/premiemiddelen staan opgesomd in tabel 3.3. Hieronder 

worden de afzonderlijke onderdelen besproken.  

 
7 Het aandeel van 5% is in lijn met de rentematrix in de Nationale Rekeningen. De doorwerking van de rentebetalingen op 

het beschikbaar inkomen van gezinnen is niet helemaal juist. Als de overheid meer gaat lenen dan hoeft het beschikbaar 

inkomen van gezinnen niet toe te nemen, omdat de gezinsvermogens mogelijk gelijk blijven. Gezinnen kunnen dan meer 

gaan beleggen in staatsobligaties, maar dan moeten ze andere beleggingen afstoten. Het is dus beter om in de toekomst de 

rente-inkomsten van gezinnen afhankelijk te maken van het financieel vermogen. Het aandeel van 95% voor bedrijven is 

niet in lijn met de rentematrix. Bedrijven zijn een restpost doordat de rentestromen met het buitenland exogeen zijn.  
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Tabel 3.3 Niet-belasting/premiemiddelen, mld euro 

  2003 

   

Materiële verkopen gv_wn___ 14,4 

Gasbaten zarwn_ro 4,1 

Overige inkomsten xnown_ro 9,7 

w.v. investeringen in eigen beheer go_wn___ 1,2 

        inkomen uit vermogen zr5wn_ro 4,9 

        inkomensoverdrachten oy_wn_ro 1,7 

        w.v. huishoudens oyhwn_ro 1,1 

                bedrijven oybwn_ro 0,4 

                buitenland oyuwn_ro 0,3 

        kapitaaloverdrachten   

        w.v. bedrijven okbwn_ro 0,2 

                buitenland okuwn_ro 0,1 

        saldo grondverkopen iglwn___ 0,1 

        subsidies van de EU bpewn___ 1,4 

        renteswaps xrswn_ro 0,1 

   

Niet-belasting/premiemiddelen xnbwn_ro 28,2 

   

 

3.3.1 Materiële verkopen 

De materiële verkopen zijn door de overheid geproduceerde goederen en diensten die op de 

markt worden verkocht. Te denken valt bijvoorbeeld aan reinigingsrechten en de verkopen door 

sociale werkplaatsen. De materiële verkopen maken deel uit van de overheidsconsumptie. Of 

liever gezegd, ze zijn een deel van de overheidsproductie dat juist niet tot de 

overheidsconsumptie gerekend wordt. De verkopen verschijnen daarom met een minteken in de 

vergelijking voor de overheidsconsumptie (zie bijlage A). De volumemutatie van de 

overheidsverkopen is exogeen, de prijsmutatie is endogeen, zowel in varianten als in centrale 

paden bij CEP en MEV. De prijsmutatie hangt af van de verschillende kostprijsonderdelen, 

zoals bijvoorbeeld de overheidslonen (zie bijlage B). De endogene prijsmutatie van de 

overheidsverkopen staat soms op gespannen voet met het adagium van ongewijzigd beleid. Een 

onderdeel van de materiële verkopen zijn bijvoorbeeld de schoolgelden. Het is geen 

automatisme dat hogere lonen voor onderwijzers ook leiden tot hogere schoolgelden.  

3.3.2 Gasbaten 

De aardgasbaten voor de overheid zijn endogeen in het model. De absolute verandering van de 

gasbaten (zarwd_ro) hangt af van de verandering van het overig inkomen uit aardgaswinning: 

 

zarwd_ro = 0,55 * zagwd___ 
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waarin: 

 

zagwd___  verandering van het overig inkomen uit aardgas. 

 

Een toename van het overig inkomen of de winst uit aardgaswinning leidt voor 55% tot hogere 

aardgasbaten. Daarnaast ontvangt de overheid ook nog vennootschapsbelasting over de winst 

van de Gasunie (zie paragraaf 3.4.1.2).  

3.3.3 Overige inkomsten 

 

3.3.3.1 Investeringen in eigen beheer 

De investeringen in eigen beheer zijn de kapitaalgoederen die de overheid zelf produceert. Net 

zoals de materiële verkopen wordt dit deel van de overheidsproductie niet tot de 

overheidsconsumptie gerekend. Het verschijnt dus met een minteken in de specificatie voor de 

overheidsconsumptie (de afschrijvingen op de investeringen maken natuurlijk wel weer deel uit 

van de overheidsconsumptie). De volumemutatie van de investeringen in eigen beheer is 

exogeen, de prijsmutatie is gekoppeld aan de prijsmutatie van overheidsinvesteringen. De 

prijsmutatie is niet alleen endogeen in varianten maar ook in centrale paden bij CEP en MEV. 

3.3.3.2 Inkomen uit vermogen 

Het inkomen uit vermogen betreft de renteontvangsten en de opbrengsten van deelnemingen in 

bedrijven van de overheid. Bijvoorbeeld de winstafdracht van de Nederlandsche Bank zit in 

deze post. De waarde van het inkomen uit vermogen van de overheid is exogeen in het model 

en verandert dus niet in varianten. 

3.3.3.3 Inkomensoverdrachten van huishoudens, bedri jven en buitenland 

De inkomensoverdrachten van huishoudens aan de overheid −  zoals boetes −  werken via het 

beschikbaar inkomen door op de particuliere consumptie. De inkomensoverdrachten van 

bedrijven − bijvoorbeeld boetes en schadeverzekeringsuitkeringen − en het buitenland zijn van 

invloed op respectievelijk de besparingen van bedrijven en het saldo lopende transacties met het 

buitenland. De waarden van deze inkomensoverdrachten zijn allemaal exogeen.  

3.3.3.4 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en buite nland 

De waarde van de kapitaaloverdrachten van bedrijven en de kapitaaloverdrachten van het 

buitenland − bijvoorbeeld bij gezamenlijke investeringsprojecten − zijn exogeen. Behalve op 

het EMU-saldo hebben beide variabelen verder geen invloed in het model.  
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3.3.3.5 Saldo grondverkopen 

Het saldo grondverkopen of het saldo verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa, 

zoals het CBS het noemt, bestaat voornamelijk uit het saldo van verkopen en aankopen van 

grond door de overheid. Maar in 2000 bevatte deze post bijvoorbeeld ook de opbrengsten van 

de veiling van de UMTS-frequenties. Het saldo grondverkopen is exogeen in het model en 

heeft, behalve op het EMU-saldo, verder geen doorwerking in het model.  

3.3.3.6 Subsidies van de EU 

De bij de overheidsuitgaven verstrekte subsidies zijn inclusief de landbouwsubsidies van de 

EU. Omdat de Nederlandse overheid deze dus niet zelf betaald zijn ze bij de niet-

belasting/premiemiddelen als inkomsten meegenomen. De waarde van de subsidies van de EU 

is exogeen in het model en is van invloed op het saldo lopende transacties via het saldo primaire 

inkomens. 

3.3.3.7 Renteswaps 

Renteswaps zijn contracten tussen twee partijen waarin gedurende de looptijd een vaste 

renteverplichting wordt omgeruild tegen een variabele renteverplichting. De laatste jaren zijn 

bijvoorbeeld contracten afgesloten waarin de overheid zich verplicht een korte variabele rente te 

betalen in ruil voor de ontvangst van een lange vaste rente. Hierdoor nemen de rentebetalingen 

van de overheid af, maar neemt tevens het risico van renteveranderingen toe. Het EMU-saldo is 

gelijk aan het vorderingensaldo conform Nationale Rekeningen met uitzondering van het saldo 

van betalingen en ontvangsten bij renteswaps (zie ook paragraaf 3.5.1). De renteswaps zijn 

exogeen in het model. 

3.4 Collectieve lasten 

3.4.1 Belastingen 

 

3.4.1.1 Belastingen op productie en invoer 

Bij de belastingen op productie en invoer maken we onderscheid tussen de productgebonden 

belastingen en de niet-productgebonden belastingen. Productgebonden belastingen zijn 

gerelateerd aan de hoeveelheid of waarde van geproduceerde of verhandelde goederen. 

Belangrijke belastingen in deze categorie zijn de BTW en de accijnzen op benzine, alcohol en 

tabak. Niet-productgebonden zijn de belastingen die niet afhangen van de hoeveelheid of 

waarde van de productie. Bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen en diverse 

milieuheffingen betaald door producenten.  
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Tabel 3.4 Collectieve lasten, mld euro 

  2003 

   

Belastingen t__wn___ 112,8 

w.v. belastingen op productie en invoer tk_wn___ 60,5 

        w.v. productgebonden belastingen tkxwn___ 55,4 

                niet-productgebonden belastingen tknwn___ 5,1 

       vennootschapsbelasting tv_wn___ 13,4 

       w.v. vennootschapsbelasting exclusief gas tv5wn___ 11,9 

               vennootschapsbelasting gas tvgwn___ 1,5 

       belastingen op inkomen en vermogen gezinnen tivwn_hu 36,4 

       w.v. loon- en inkomstenbelasting tl_wn___ 29,2 

               w.v. werknemers tllwn___ 20,0 

                      uitkeringsontvangers tluwn___ 5,8 

                      zelfstandigen tlzwn___ 3,3 

               overige belastingen op inkomen en vermogen gezinnen tr_wn___ 7,2 

       belastingen op inkomen en vermogen buitenland tivwn_bu 1,1 

       successierechten okhwn_ro 1,5 

Premies wettelijke sociale verzekering p__wn_sv 65,7 

w.v. premies volksverzekeringen p__wn_vv 33,5 

        w.v.  werknemers pl_wn_vv 25,3 

                uitkeringsontvangers pu_wn_vv 5,8 

                zelfstandigen pz_wn_vv 2,4 

w.v. premies werknemersverzekeringen p__wn_wv 32,2 

        w.v. bedrijven, werkgevers pbwwn_wv 17,6 

                bedrijven, werknemers pblwn_wv 7,8 

                overheid, werkgevers ppwwn_wv 2,6 

                overheid, werknemers pplwn_wv 0,3 

                uitkeringen, verstrekkers puwwn_wv 0,4 

                uitkeringen, ontvangers pulwn_wv 3,6 

   

Collectieve lasten tp_wn___ 178,5 

   

 

Productgebonden belastingen 

De productgebonden belastingen op productie en invoer zijn endogeen en veranderen dus in 

varianten. In SAFE zijn de productgebonden belastingen toegedeeld aan de verschillende 

afzetcategorieën waar ze op drukken (zie tabel 3.5). Voor elke afzetcategorie is een 

belastingquote bepaald. Als in varianten dan de waarde van een bepaalde afzetcategorie 

toeneemt dan nemen − afhankelijk van de hoogte van de belastingquote − ook de 

productgebonden belastingen toe. Het is duidelijk dat de consumptieve bestedingen de 

belangrijkste determinant zijn van de productgebonden belastingen. De belastingen op de 

particuliere consumptie exclusief zorg, huren en reisverkeersdiensten bedragen maar liefst 32 

mld euro. Dat komt neer op 19% van de waarde van de betreffende consumptiecategorie. 
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Tabel 3.5 Productgebonden belastingen naar afzetcat egorie, 2003 

 Waarde afzetcategorie (mld euro)     Belastingena 

 A) marktprijzen B) excl. belast. mld euro in % A) in % B) 

      

Binnenslands geproduceerde uitvoer 118,2 116,2 2,1 1,7 1,8 

Uitvoer diensten 52,9 51,7 1,2 2,3 2,4 

Particuliere consumptie (excl. zorg, huren, toerisme) 169,9 137,9 32,0 18,9 23,2 

Particuliere zorgconsumptie 13,6 13,2 0,4 3,1 3,2 

Consumptie woningdiensten 31,6 29,4 2,2 6,9 7,4 

Uitkeringen in natura 38,9 37,3 1,6 4,1 4,2 

Intermediair verbruik overheid 31,9 28,6 3,3 10,5 11,7 

Investeringen gebouwen, bedrijven 11,0 10,5 0,5 4,5 4,7 

Investeringen gebouwen & gww, overheid 11,4 10,1 1,3 11,2 12,6 

Investeringen in woningen (excl. overdrachtsbelast.) 23,2 19,7 3,5 14,9 17,5 

Investeringen in outillage, bedrijven 39,9 36,4 3,5 8,7 9,6 

Investeringen overig, overheid 2,8 2,3 0,5 17,8 21,7 

      

Overdrachtsbelasting   3,4   

      

Totaal productgebonden belastingen   55,4   

      
a In SAFE worden de belastingquoten uitgedrukt in perunen van de waarde van de afzet exclusief belastingen.  

 

Een speciaal geval vormt de overdrachtsbelasting. Deze productgebonden belasting drukt niet 

direct op één van de afzetcategorieën, maar op de waarde van verhandelde woningen. 

Vervolgens maken de overdrachtsbelastingen wel weer deel uit van de investeringen in 

woningen. De volumemutatie van de overdrachtsbelasting is exogeen in het model, de 

prijsmutatie is gekoppeld aan de stijging van de huizenprijzen.  

 

De belastingquoten kunnen veranderen door beleid. Bijvoorbeeld in een variant waarbij de 

overheid de BTW-tarieven verhoogt. Daarvoor hebben we in SAFE twee beleidsexogenen: de 

tkxwd___b en de tkxwd___c. De variabele tkxwd___b geeft aan voor hoeveel mld euro de 

productgebonden belastingen veranderen door wijziging van de tarieven. De variabele 

tkxwd___c geeft aan voor hoeveel mld  euro de tariefwijziging puur op de particuliere 

consumptie drukt. Het verschil wordt evenredig verdeeld over alle afzetcategorieën.8 

 

Veranderingen van de belastingquoten door tariefwijzigingen werken volledig door in de 

marktprijzen van de onderscheiden afzetcategorieën. Er is dus verondersteld dat bedrijven de 

tariefwijzigingen volledig doorberekenen aan hun klanten. Dit betekent dat tariefwijzigingen in 

 
8 Momenteel worden ook wijzigingen in de niet-productgebonden belastingen door beleid in deze beleidsexogenen gestopt. 

Beleidswijzingen bij de niet-productgebonden belastingen werken daarmee direct door in de afzetprijzen. Dit is op zich 

consistent met de rest van het model daar de niet-productgebonden belastingen niet via de kapitaalkosten doorwerken in de 

afzetprijzen. Toch zou het misschien netter zijn om de niet-productgebonden belastingen in de toekomst via de 

kapitaalkosten te laten doorwerken.  



 

 28 

eerste instantie geen effect hebben op het exploitatieoverschot van bedrijven. Uiteindelijk is dat 

natuurlijk wel het geval. Veranderingen in de afzetprijzen leiden bijvoorbeeld tot veranderingen 

in de vraag naar goederen. En hogere indirecte belastingen leiden bijvoorbeeld via de wig tot 

hogere looneisen. 

Niet-productgebonden belastingen 

De niet-productgebonden belastingen werken door op het exploitatieoverschot van bedrijven en 

daarmee op de arbeidsinkomensquote. Voor de waardemutatie van de niet-productgebonden 

belastingen (tknwr___) hanteren we de volgende rekenregel: 

 

tknwr___ = 0,01 / 4 + 0,20 * wh_pr___ + 0,20 * ibbpr___ + 0,20 * cwovr___ + 0,35 * ctfpr___  

      + 0,10 * ybmwr___  

 

waarin: 

wh_pr___ de mutatie van de huizenprijzen; 

ibbpr___ de prijsmutatie van de investeringen in bedrijfsgebouwen; 

cwovr___ de volumemutatie van de consumptie van woningdiensten (de huren); 

ctfpr____  de mutatie van de tabelcorrectiefactor (TCF); 

ybmwr___ de waardemutatie van het bruto binnenlands product (BBP). 

 

De niet-productgebonden belastingen bestaan voor ongeveer 20% uit OZB op eigenaren die 

gekoppeld is aan de huizenprijzen9, voor 20% uit OZB op bedrijfspanden die gekoppeld is aan 

de prijs investeringen in bedrijfsgebouwen, voor 15% uit motorrijtuigenbelasting die gekoppeld 

is aan de TCF (zie paragraaf 3.4.1.3) plus de trendmatige stijging van het bedrijfswagenpark, 

voor 20% uit milieuheffingen die gekoppeld zijn aan het volume van de huren en de TCF, en 

voor 10% uit overige belastingen die gekoppeld zijn aan het BBP. De resterende 15% −  

grotendeels de belasting op spaarloon − verandert niet in varianten. 

3.4.1.2 Vennootschapsbelasting 

 

Vennootschapsbelasting exclusief gas 

In SAFE hebben we gekozen voor een eenvoudige, transparante vergelijking voor de 

waardemutatie van de vennootschapsbelasting (VPB) exclusief gas (tv5wr___):10 

 
9 Het CBS ziet huiseigenaren als producenten van woningdiensten die produceren voor eigen consumptie. Vandaar dat het 

eigenarendeel van de OZB wordt gerekend tot de belastingen op productie. Omdat in SAFE alle productie plaatsvindt bij 

bedrijven lopen veranderingen in het eigenarendeel van de OZB niet automatisch door in het beschikbaar inkomen van 

gezinnen en de consumptie. Het eigenarendeel van de OZB werkt ook niet automatisch door op de wig. Alertheid is dus 

geboden bij belangrijke wijzigingen van deze belasting.  
10 Zie G. Romijn, Een eenvoudig model voor de vennootschapsbelasting, CPB Memorandum 2/2004/12, 12 november 2004. 
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tv5wr___ = 0,08 * zv5wr___ + 0,40 * zv5wr___(–4) + 0,52 * zv5wr___ (–8) + tv5wd___b /  

       tv5wn___(–1)  

  

waarin: 

zv5wr___  de waardemutatie van de grondslag; 

tv5wd___b de absolute mutatie van de VPB exclusief gas door beleid; 

tv5wn___ de waarde van de VPB exclusief gas.  

 

Voor de grondslag voor de vennootschapsbelasting (zv5wn___) nemen we het netto 

exploitatieoverschot in de marktsector verminderd met het toegerekend loon zelfstandigen: 

 

zv5wn___ = z__wn_mz – lz_wn_mz 

 

waarin: 

z__wn_mz het netto exploitatieoverschot in de marktsector exclusief rentemarge;  

lz_wn_mz het toegerekend loon zelfstandigen in de marktsector. 

 

De grondslag is gelijk aan het kapitaalinkomen of complement van het arbeidsinkomen in de 

arbeidsinkomensquote marktsector. De marktsector bestaat uit bedrijven verminderd met de 

bedrijfstakken zorg, exploitatie onroerend goed en delfstoffenwinning. De bedrijfstakken zorg 

en exploitatie onroerend goed zijn grotendeels niet belastingplichtig, de bedrijfstak 

delfstoffenwinning ontleent zijn inkomsten vooral aan aardgas die voor de VPB exclusief gas 

niet relevant zijn. De correctie voor het inkomen van zelfstandigen is nodig omdat de meeste 

zelfstandigen inkomstenbelasting betalen en geen vennootschapsbelasting. Met het begrip netto 

exploitatieoverschot corrigeren we voor aftrekbare afschrijvingen, maar wel voor economische 

en niet voor fiscale afschrijvingen.  

 

Het netto exploitatieoverschot is niet gelijk aan de netto winst, die relevanter is voor de 

vennootschapsbelasting. Voornaamste verschil is de rente die bedrijven betalen op hun vreemd 

vermogen. Probleem is dat we deze rentebetalingen van bedrijven niet in SAFE hebben zitten 

en dus ook niet de netto winst als grondslag kunnen nemen. Dit betekent dat we in varianten 

waarin de lange rente afneemt de VPB-ontvangsten waarschijnlijk wat zullen onderschatten. 

 

Een andere vereenvoudiging betreft de zogenoemde verliescompensatie. Bedrijven die rode 

cijfers schrijven krijgen geen belasting terug van de belastingdienst, maar mogen het in 

mindering brengen op toekomstige winsten. Deze verliescompensatie is niet expliciet 

gemodelleerd, maar zit wel impliciet achter de aanzienlijke vertraging waarmee de VPB op de 

grondslag reageert. Een toename van de winsten leidt niet meteen tot een evenredige toename 
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van de VPB omdat bedrijven eerst eerdere verliezen in mindering brengen op de winst. 

Omgekeerd leidt een afname van de winstgevendheid niet direct tot een evenredige afname van 

de VPB. Een deel van de bedrijven zal dan immers in de rode cijfers terecht komen, maar geen 

negatieve belasting kunnen betalen. 

 

De vergelijking voor de vennootschapsbelasting is geschat op jaardata van 1969-2002. Het 

empirische model in SAFE reageert sneller op een verandering van de grondslag dan het  

structurele model dat de afdeling Overheidsfinanciën hanteert. In het empirische model leidt 

een verandering van de grondslag al na drie jaar tot een evenredige verandering van de VPB-

ontvangsten. In het structurele model is de oorspronkelijke belastingdruk na vijf jaar nog niet 

bereikt.  

 

De waarde van de vennootschapsbelasting is van invloed op de besparingen van bedrijven en 

natuurlijk op het EMU-saldo. Maar verder is de waarde van de vennootschapsbelasting niet van 

belang in SAFE. De vennootschapsbelasting werkt wel door op de kapitaalkosten van bedrijven, 

maar via het exogene tarief van de vennootschapsbelasting ( tvtqn___). Dit tarief bedroeg in 

2003 momenteel 34,5%. Bij een wijziging van het VPB-tarief moet dus niet alleen het 

beleidseffect in de vergelijking aangepast worden.  

Vennootschapsbelasting gas 

De absolute verandering van de vennootschapsbelasting gas (tvgwd___) is met enige vertraging 

afhankelijk van de verandering van het overig inkomen uit aardgaswinning: 

 

tvgwd___ = 0,24 * g1(zagwd___(–1))  

 

 waarbij: 

g1(.)   vertragingsfunctie: 0,33Qt + 0,34Qt–1 + 0,33Qt–2; 

zagwd___  absolute verandering van het overig inkomen uit aardgas. 

 

Een toename van het overig inkomen of de winst uit aardgaswinning leidt voor 24% tot hogere 

ontvangsten voor de vennootschapsbelasting. Behalve de vennootschapsbelasting ontvangt de 

overheid ook nog een deel van de winst − de aardgasbaten − van de Gasunie (zie paragaaf 

3.3.2).  

3.4.1.3 Loon- en inkomstenheffing  

In SAFE modelleren we het totaal van de loon- en inkomstenbelasting en de premies 

volksverzekeringen: de loon- en inkomstenheffing. De reden is dat de twee afzonderlijk 

moeilijk te modelleren zijn vanwege de zogenoemde nabetalingen. De loon- en 
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inkomstenheffing wordt afgedragen aan de belastingdienst en via een vooraf bepaalde sleutel 

verdeeld over premies volksverzekeringen en belastingen. Pas achteraf vindt de definitieve 

afrekening plaats door middel van de nabetalingen. De loon- en inkomstenbelasting en de 

premies volksverzekeringen worden nog wel apart onderscheiden in SAFE. Voor de premies 

volksverzekeringen hanteren we een eenvoudige vergelijking, waarbij geen rekening is 

gehouden met de nabetalingen (zie paragraaf 3.4.2.1). De loon- en inkomstenbelasting is 

vervolgens gelijk aan de loon- en inkomstenheffing verminderd met de premies 

volksverzekeringen.   

 

De loon- en inkomstenheffing werkt via het beschikbaar inkomen van gezinnen door op de 

particuliere consumptie. Bovendien is de loon- en inkomstenheffing betaald door werknemers 

via de wig van invloed op de loonvorming. Sinds de belastingherziening in 2001 kent de loon- 

en inkomstenheffing een boxenstelsel. Box 1 heeft betrekking op de inkomsten uit werk en de 

eigen woning, box 2 op de inkomsten uit aanmerkelijk belang en box 3 op het financiële 

vermogen van gezinnen. Behalve deze drie boxen modelleren we ook nog de verrekening van 

de dividendbelasting met de loon- en inkomstenbelasting. Aan het eind van deze paragraaf 

bespreken we hoe één en ander uitwerkt op de betaalde loon- en inkomstenheffing van 

respectievelijk werknemers, uitkeringsontvangers en zelfstandigen. 

Box 1: grondslagen werk en woning 

De grondslagen waarover werknemers, uitkeringsontvangers en zelfstandigen belasting moeten 

betalen staan vermeld in tabel 3.6. Door de beloning van werknemers te verminderen met de 

sociale premies betaald door werkgevers verkrijgen we het bruto loon. De pensioenpremies 

betaald door werknemers zijn aftrekbaar. Van de premies werknemersverzekeringen zijn alleen 

de WW-premies aftrekbaar. De ziekenfondspremies betaald door werknemers zijn niet 

aftrekbaar en over de ziekenfondspremies betaald door werkgevers moet belasting betaald 

worden. De ziekenfondspremies worden daarom weer bij de grondslag opgeteld.  

 

De hypotheekrente die gezinnen betalen is aftrekbaar in box 1. Daar staat tegenover dat 

gezinnen wel belasting moeten betalen over de inkomsten uit de eigen woning − het 

eigenwoningforfait. In SAFE benaderen we het eigenwoningforfait door een kwart te nemen 

van het toegerekend inkomen uit eigenwoningbezit − een CBS-begrip. Het toegerekend 

inkomen uit eigenwoningbezit hangt af van de prijsmutatie van de huren en de mutatie van de 

totale woningvoorraad als proxy voor de toename van het eigenwoningbezit.11 De aftrek 

eigenwoningbezit vindt − zoals in MOSI − voor 80% bij werknemers plaats. Met andere aftrek- 

en bijtelposten − die per saldo een beperkt belang hebben − wordt geen rekening gehouden. 

 
11 Het zou natuurlijk beter zijn om de volumemutatie van het toegerekend inkomen uit eigenwoningbezit gelijk te stellen aan 

de toename van het aantal eigen woningen. Deze variabele hebben we momenteel echter niet in het model zitten. 
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Tabel 3.6 Grondslagen loon- en inkomstenheffing box  1, mld euro, 2003 

   

Grondslag werknemers l_twn___ 183,5 

   

Beloning van werknemers ll_wn___ 240,6 

Premies door werkgevers (-) p_wwn___ 40,1 

Pensioenpremies door werknemers (-) p_lwn_lp 6,7 

Premies werknemersverzekeringen door werknemers (-) p_lwn_wv 8,0 

Ziekenfondspremies werkgevers en werknemers 0,80 * pzfwn___ 10,6 

Hypotheekrente (-) 0,80 * rwewn___ 16,7 

Eigenwoningforfait (proxy) 0,80 * 0,25 * ywewn___ 3,9 

   

Grondslag uitkeringsontvangers u_twn___ 64,0 

   

Uitkeringen outwn___ 67,2 

Premies door uitkeringsinstanties (-) puwwn_wv 0,4 

Premies werknemersverzekeringen door uitkeringsontvangers (-) pulwn_wv 3,6 

Ziekenfondspremies uitkeringsontvangers en verstrekkers 0,20 * pzfwn___ 2,6 

Hypotheekrente (-) 0,12 * rwewn___ 2,5 

Eigenwoningforfait (proxy) 0,12 * 0,25 * ywewn___ 0,6 

   

Grondslag zelfstandigen z_twn___ 29,1 

   

Toegerekend loon zelfstandigen lz_wn___ 30,4 

Hypotheekrente (-) 0,08 * rwewn___ 1,7 

Eigenwoningforfait (proxy) 0,08 * 0,25 * ywewn___ 0,4 

   

 

De bepaling van de grondslag voor uitkeringsontvangers is analoog aan die van werknemers. 

Het uitkeringsinkomen − uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld, bijstand en 

pensioenuitkeringen − wordt verminderd met de sociale premies betaald door 

uitkeringsinstanties en de premies werknemersverzekeringen betaald door uitkeringsontvangers. 

Vervolgens worden daar de ziekenfondspremies weer bij opgeteld. De aftrek eigenwoningbezit 

door uitkeringsontvangers bedraagt conform MOSI zo’n 12% van het totaal.  

 

De grondslag van zelfstandigen is gelijk aan het toegerekend bruto loon verminderd met de 

aftrek eigenwoningbezit. Het inkomensbegrip wijkt af van het inkomensbegrip dat de afdeling 

Sociale Zekerheid hanteert. MOSI gebruikt voor het inkomen de winst uit onderneming van 

zelfstandigen. Beide begrippen hadden in het verleden een nogal uiteenlopend verloop.  

 

Aan het eind van deze paragraaf bespreken we hoe de grondslagen doorwerken op de loon- en 

inkomstenheffing. Daarvoor is het nodig de verandering van de grondslag te splitsen in een 

volume- en een prijsmutatie. De volumemutatie van de grondslag van werknemers en 
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zelfstandigen is gelijk aan de werkgelegenheidsmutatie. De volumemutatie van de grondslag 

van uitkeringsontvangers is gelijk aan de volumecomponent van de verstrekte uitkeringen. 

Box 2: belasting op inkomen aanmerkelijk belang 

Het inkomen uit aanmerkelijk belang heeft betrekking op de dividenduitkeringen die 

directeuren-grootaandeelhouders aan zichzelf doen. De belastingen in box 2 bedroegen in 2002 

zo’n 1¾% van de loon- en inkomstenheffing (3½% van de loon- en inkomstenbelasting). In 

SAFE hanteren we de volgende rekenregel voor de waardemutatie van de ontvangsten in box 2 

(th2wr___): 

 

th2wr___ = g28( td_wr___) 

 

waarin: 

g28(.)  vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,125Qt–1 + 0,125Qt–2 + 0,125Qt–3 +  

  0,125Qt–4 + 0,125Qt–5 + 0,125Qt–6 + 0,125Qt–7; 

td_wr___ de waardemutatie van de dividendbelasting. 

 

De belastingen in box 2 lopen dus met een vertraging van gemiddeld een jaar mee met de 

dividendbelasting. In SAFE hebben we niet het niveau van de dividendbelasting gemodelleerd. 

We hebben wel een rekenregel voor de waardemutatie omdat de dividendbelasting deel 

uitmaakt van de overige belastingen op inkomen en vermogen van gezinnen en van de 

belastingen betaald door het buitenland (zie paragraaf 3.4.1.4 en 3.4.1.5). 

Box 3: vermogensrendementsheffing 

De vermogensrendementsheffing belast het financieel vermogen van gezinnen. In 2002 

bedroegen de opbrengsten in box 3 ongeveer 5% van de loon- en inkomstenheffing (10% van 

de loon- en inkomstenbelasting). We hanteren de volgende vergelijking voor de waardemutatie 

van belastingen in box 3 (th3wr___): 

 

th3wr___ = g28(v_twr___(–1)) 

 

waarin: 

g28(.)  vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,125Qt–1 + 0,125Qt–2 + 0,125Qt–3 +  

  0,125Qt–4 + 0,125Qt–5 + 0,125Qt–6 + 0,125Qt–7 

v_twr___ de mutatie van de grondslag. 

 

De vermogensrendementsheffing loopt dus mee met de grondslag of het voor box 3 relevante 

vermogen. De aanzienlijke vertraging ontstaat doordat de vermogensrendementsheffing het 
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gemiddelde vermogen in een jaar belast. Een toename van het vermogen in jaar t leidt voor de 

helft tot een hogere heffing in jaar t+1 en voor de andere helft in jaar t+2.12 De mutatie van de 

grondslag (v_twr___) definiëren we als volgt: 

 

v_twr___ = (wa_wz__hu + 0,76 * wf_wz_hu) / (wa_wz_hu(–1) + 0,76 * wf_wz_hu(–1)) – 1 

 

waarin: 

wa_wz_hu het aandelenvermogen van gezinnen; 

wf_wz_hu het financieel vermogen van gezinnen.     

 

In SAFE onderscheiden we vier vermogenscomponenten van gezinnen: het aandelenvermogen, 

het financieel vermogen, het huizenvermogen en de hypotheekschuld. De laatste twee 

vermogenscomponenten vallen niet in box 3, maar in box 1. Het financieel vermogen van 

gezinnen is een soort restpost. Naast spaargeld en obligaties bevat deze post ook zaken als 

aandelen aanmerkelijk belang, ondernemingsvermogen zelfstandigen en grondbezit, die niet in 

box 3 vallen. Ook bevat het de niet-hypotheekschulden zoals consumptief krediet, die vanwege 

de geldende drempel grotendeels niet saldeerbaar zijn met de bezittingen. De afgelopen 20 jaar 

bedroegen de voor box 3 relevante posten gemiddeld 76% van het financieel vermogen. 

Verrekende dividendbelasting 

Bij de uitkering van dividend wordt standaard dividendbelasting ingehouden. Gezinnen kunnen 

deze dividendbelasting echter weer verrekenen met de loon- en inkomstenbelasting. Omdat de 

dividendbelasting onderdeel uitmaakt van de overige belastingen (zie paragraaf 3.4.1.4) moeten 

we hier ook de verrekening opnemen. In 2002 bedroeg de verrekende dividendbelasting 

ongeveer 4¼% van de loon- en inkomstenheffing (8½% van de loon- en inkomstenbelasting). 

De mutatie van de verrekende dividendbelasting (thdwr___) reageert met een vertraging van 

gemiddeld een jaar op de mutatie van de dividendbelasting:  

 

thdwr___ = g28(td_wr___) 

 

waarin: 

g28(.)  vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,125Qt–1 + 0,125Qt–2 + 0,125Qt–3 +  

  0,125Qt–4 + 0,125Qt–5 + 0,125Qt–6 + 0,125Qt–7; 

td_wr___ de mutatie van de dividendbelasting. 

 
12 De gebruikte vertraging is een benadering. Reden is dat de belastingheffing niet continu is: ongeacht het kwartaal leidt 

een groei van het relevante vermogen met bijvoorbeeld 10% tot een groei van de vermogensrendementsheffing van 5% in 

jaar t+1 en 5% in jaar t+2. Met de gebruikte vertraging groeit de heffing − afhankelijk van het kwartaal waarin de groei van 

het vermogen zich voordoet − ook wat in jaar t en jaar t+3. In een jaarmodel zou je de vertraging niet hoeven te benaderen. 

Dan is de groei van rendementsheffing gewoon gelijk aan de helft van de groei van het vermogen in t-1 plus de helft in t-2.  



 

 35 

Tabelcorrectiefactor 

De tabelcorrectiefactor (TCF) is bepalend voor de indexatie van de schijflengtes en kortingen 

bij de belastingen. De mutatie van de TCF (ctfpr___) wordt als volgt bepaald: 

 

ctfpr___ = cs_pr___(− 6) 

 

waarin: 

cs_pr___ de mutatie van de afgeleide consumentenprijsindex (CPI); 

 

De TCF reageert dus met een vertraging van 6 kwartalen op de afgeleide CPI. Het is 

institutioneel bepaald dat de TCF in jaar t gelijk is aan de gemiddelde groei van de afgeleide 

CPI van juni in jaar t− 2 tot en met juni in jaar t− 1. 

Loon- en inkomstenheffing werknemers 

Voor de waardemutatie van de totale loon- en inkomstenheffing op werknemers (thlwr___) 

hebben we de volgende vergelijking: 

 

thlwr___ = thlwr___g + thlwr___h + thlwr___i + thlwr___j + thlwr___k + thlwr___l +  

      thlwr___m  

 

thlwr___g = (1 – 0,0175 – 0,0500 + 0,0425) * {(1 + l_tvr___) * (1 + 1,9 * l_tpr___ – 0,9 *  

        ctfpr___) – 1} 

 

thlwr___h = 0,0175 * th2wr___ 

thlwr___i = 0,0500 * th3wr___ 

thlwr___j = − 0,0425 * thdwr___ 

thlwr___k = p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) * pl_wn_vv(–1) / thlwn___(–1) 

thlwr___l = tl_wd___b / tl_wn___(–1) * tllwn___(–1) / thlwn___(–1) 

thlwr___m = sv_wd___b / tl_wn___(–1) * tllwn___(–1) / thlwn___(–1) 

 

waarin: 

thlwr___g de bijdrage van box 1 van werknemers; 

l_tvr___  de volumemutatie van de grondslag box 1 van werknemers;  

l_tpr___  de prijsmutatie van de grondslag box 1 van werknemers; 

ctfpr___  de mutatie van de tabelcorrectiefactor; 

thlwr___h de bijdrage van box 2; 

th2wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 2; 

thlwr___i de bijdrage van box 3; 
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th3wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 3; 

thlwr___j de bijdrage van verrekende dividendbelasting; 

thdwr___ de mutatie van de totaal verrekende dividendbelasting; 

thlwr___k de bijdrage van beleid bij de premies volksverzekeringen; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen; 

pl_wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen door werknemers; 

thlwn___ de waarde van loon- en inkomstenheffing door werknemers; 

thlwr___l de bijdrage van beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 

tl_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB door beleid; 

tl_wn___ de waarde van de LB/IB; 

tllwn___ de waarde van de LB/IB door werknemers; 

thlwr___m de bijdrage van (endogeen) beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 

sv_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB door (endogeen) beleid. 

 

De loon- en inkomstenheffing betaald door werknemers is dus allereerst afhankelijk van de 

ontwikkeling van de grondslag in box 1. Volumeveranderingen in de grondslag – door 

veranderingen in de werkgelegenheid − leiden tot een evenredige verandering van de 

belastingen en premies in box 1. Prijsveranderingen in de grondslag leiden doorgaans niet tot 

een evenredige verandering. Dit komt door de zogenoemde progressie in de loon- en 

inkomstenheffing: over een extra verdiende euro moeten meer belastingen en premies worden 

betaald. Indien de lonen dan sterker stijgen dan de belastingschijven en de diverse kortingen 

dan neemt de gemiddelde belastingdruk toe. Anders gezegd, de belastingen en premies groeien 

in dat geval harder dan de lonen. De loon- en inkomstenheffing neemt alleen evenredig toe als 

de prijsmutatie van de grondslag even hoog is als de mutatie van de tabelcorrectiefactor − 

waarmee de belastingschijven en de diverse kortingen geïndexeerd worden. De progressiefactor 

van 1,9 is gekalibreerd op MOSI met behulp van een loonvariant.  

 

Werknemers moeten ook belasting betalen in box 2 en box 3, maar mogen ingehouden 

dividendbelasting weer verrekenen met de loon- en inkomstenbelasting. Er is verondersteld dat 

deze drie onderdelen evenredig − naar rato van de totaal betaalde loon- en inkomstenheffing −  

over werknemers, uitkeringsontvangers en zelfstandigen verdeeld is. 

 

De loon- en inkomstenheffing betaald door werknemers kan ook veranderen doordat de 

overheid de belastingen of premies verhoogt. Hiervoor hebben we de beleidsvariabelen 

tl_wd___b en p__wd_vvb, die aangeven met hoeveel miljard euro respectievelijk de totale 

loon- en inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen veranderen door beleid . Ook 

deze beleidseffecten wordt evenredig verdeeld over werknemers, uitkeringsontvangers en 
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zelfstandigen. Ten slotte hebben we nog de endogene beleidsvariabele sv_wd___b. Hiermee 

kunnen we de belastingen vaststellen, zodat het EMU-saldo op een opgegeven doelwaarde 

uitkomt. 

Loon- en inkomstenheffing uitkeringsontvangers 

Voor de waardemutatie van de loon- en inkomstenheffing op uitkeringsontvangers (thuwr___) 

hebben we de volgende vergelijking: 

 

thuwr___   = thuwr___g + thuwr___h + thuwr___i + thuwr___j + thuwr___k + thuwr___l +  

        thuwr___m 

 

thuwr___g = (1 – 0,0175 – 0,0500 + 0,0425) * {(1 + u_tvr___) * (1 + 1,8 * u_tpr___ – 0,8 *  

         ctfpr___) – 1} 

 

thuwr___h = 0,0175 * th2wr___ 

thuwr___i = 0,0500 * th3wr___ 

thuwr___j = – 0,0425 * thdwr___ 

thuwr___k = p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) * pu_wn_vv(–1) / thuwn___(–1) 

thuwr___l = tl_wd___b / tl_wn___(–1) * tluwn___(–1) / thuwn___(–1) 

thuwr___m = sv_wd___b / tl_wn___(–1) * tluwn___(–1) / thuwn___(–1) 

 

waarin: 

thuwr___g de bijdrage van box 1 van uitkeringsontvangers; 

u_tvr___ de volumemutatie van de grondslag box 1 van uitkeringsontvangers;  

u_tpr___ de prijsmutatie van de grondslag box 1 van uitkeringsontvangers; 

ctfpr___  de mutatie van de tabelcorrectiefactor; 

thuwr___h de bijdrage van box 2; 

th2wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 2; 

thuwr___i de bijdrage van box 3; 

th3wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 3; 

thuwr___j de bijdrage van de verrekende dividendbelasting; 

thdwr___ de mutatie van de totaal verrekende dividendbelasting; 

thuwr___k de bijdrage van beleid bij de premies volksverzekeringen; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen; 

pu_wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen door uitkeringsontvangers; 

thuwn___ de waarde van loon- en inkomstenheffing door uitkeringsontvangers; 

thuwr___l de bijdrage van beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 
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tl_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB als gevolg van beleid; 

tl_wn___ de waarde van de LB/IB; 

tluwn___ de waarde van de LB/IB door uitkeringsontvangers; 

thuwr___m de bijdrage van (endogeen) beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 

sv_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB door (endogeen) beleid. 

 

De vergelijking voor de loon- en inkomstenheffing voor uitkeringsontvangers is analoog aan die 

voor werknemers. De grondslag verschilt natuurlijk wel. De progressiefactor is wat lager en 

eveneens gekalibreerd op MOSI.  

Loon- en inkomstenheffing zelfstandigen 

Voor de waardemutatie van de loon- en inkomstenheffing op zelfstandigen (thzwr___) hebben 

we de volgende vergelijking: 

 

thzwr___   = thzwr___g + thzwr___h + thzwr___i + thzwr___j + thzwr___k + thzwr___l +  

        thzwr___m 

 

thzwr___g = (1 – 0,0175 – 0,0500 + 0,0425) * {(1 + g28(z_tvr___)) * (1 + 1,6 * g28(z_tpr___)  

        – 0,6 * g28(ctfpr___)) – 1} 

 

thzwr___h = 0,0175 * th2wr___ 

thzwr___i = 0,0500 * th3wr___ 

thzwr___j = – 0,0425 * thdwr___ 

thzwr___k = p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) * pz_wn_vv(–1) / thzwn___(–1) 

thzwr___l = tl_wd___b / tl_wn___(–1) * tlzwn___(–1) / thzwn___(–1) 

thzwr___m = sv_wd___b / tl_wn___(–1) * tlzwn___(–1) / thzwn___(–1) 

 

waarin: 

thzwr___g de bijdrage van box 1 van zelfstandigen; 

g28(.)  vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,125Qt–1 + 0,125Qt–2 + 0,125Qt–3 +  

  0,125Qt–4 + 0,125Qt–5 + 0,125Qt–6 + 0,125Qt–7; 

z_tvr___ de volumemutatie van de grondslag box 1 van zelfstandigen;  

z_tpr___ de prijsmutatie van de grondslag box 1 van zelfstandigen; 

ctfpr___  de mutatie van de tabelcorrectiefactor; 

thzwr___h de bijdrage van box 2; 

th2wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 2; 

thzwr___i de bijdrage van box 3; 

th3wr___ de mutatie van de totale belastingen in box 3; 
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thzwr___j de bijdrage van de verrekende dividendbelasting; 

thdwr___ de mutatie van de totaal verrekende dividendbelasting; 

thzwr___k de bijdrage van beleid bij de premies volksverzekeringen; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen; 

pz_wn_vv de waarde van de premies volksverzekeringen door zelfstandigen; 

thzwn___ de waarde van loon- en inkomstenheffing door zelfstandigen; 

thzwr___l de bijdrage van beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 

tl_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB door beleid; 

tl_wn___ de waarde van de LB/IB; 

tlzwn___ de waarde van de LB/IB door zelfstandigen; 

thzwr___l de bijdrage van (endogeen) beleid bij de loon- en inkomstenbelasting; 

sv_wd___b de absolute mutatie van de LB/IB door (endogeen) beleid. 

 

Ook de vergelijking voor de loon- en inkomstenheffing van zelfstandigen is analoog aan die van 

werknemers. Een verschil is dat de loon- en inkomstenheffing van zelfstandigen met een 

vertraging van gemiddeld een jaar binnenkomt. De progressiefactor is gekalibreerd op MOSI . 

Progressie in de loon- en inkomstenheffing 

Tabel 3.7 presenteert het effect van een partiële verhoging van de contractlonen, het 

minimumloon en de pensioenuitkeringen met 1% op de loon- en inkomstenheffing. De bruto 

uitkeringen bij de bijstand, AOW en ANW stijgen met minder dan 1% door de netto-netto 

koppeling. Andere variabelen, zoals de werkgelegenheid en de inflatie, veranderen niet. De 

toename van de inkomens met 1% leidt na een jaar tot een toename van de loon- en 

inkomstenheffing van 1,8%, of de macro-progressiefactor bedraagt 1,8. Dit komt overeen met 

de progressiefactor in het kader “Progressie in de loon- en inkomstenheffing” op bladzijde 144 

van de MEV 2001.  

Tabel 3.7 Effecten van 1% hoger loon, minimumloon e n pensioenuitkeringen op de loon- en 

inkomstenheffing 

  2004 2005 2006 

     

Loon- en inkomstenheffing % 1,7 1,8 1,8 

w.v. werknemers % 1,9 1,9 1,9 

        Uitkeringsontvangers % 1,6 1,5 1,6 

        Zelfstandigen % 0,5 1,2 1,6 
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3.4.1.4 Overige belastingen op inkomen en vermogen gezinnen 

De overige belastingen op inkomen en vermogen van gezinnen werken net zo door in het model 

als de loon- en inkomstenheffing. De overige belastingen beïnvloeden de particuliere 

consumptie via het beschikbaar inkomen. Het deel van de overige belastingen op werknemers is 

van invloed op de wig en de lonen. De overige belastingen verdelen we over werknemers, 

uitkeringsontvangers en zelfstandigen naar rato van de betaalde loon- en inkomstenbelasting. In 

SAFE hanteren we de volgende vergelijking voor de waardemutatie van de overige belastingen 

(tr_wr___): 

 

tr_wr___ = 0,02 / 4 + 0,40 * td_wr___ + 0,25 * cwovr___ + 0,60 * ctfpr___ + tr_wd___b /  

      tr_wn___(–1) 

 

waarin: 

td_wr___ de mutatie van de dividendbelasting; 

cwovr___ de volumemutatie van de consumptie van woningdiensten (de huren); 

ctfpr___  de mutatie van de tabelcorrectiefactor; 

tr_wd___b de absolute mutatie van de overige belastingen door beleid; 

tr_wn___ de waarde van de overige belastingen op inkomen en vermogen gezinnen. 

 

De overige belastingen bestaan voor ongeveer 40% uit dividendbelasting, voor 35% uit 

motorrijtuigenbelasting die gekoppeld is aan de tabelcorrectiefactor (zie paragraaf 3.4.1.3) plus 

de trendmatige stijging van het aantal auto’s van 6% per jaar (= 2 / 35%), en voor circa 25% uit 

milieuheffingen die meelopen met de volumemutatie van de huren en de tabelcorrectiefactor. 

Momenteel maakt ook het bewonersdeel van de OZB nog deel uit van de overige belastingen op 

inkomen en vermogen van gezinnen. In de vergelijking is echter een voorschot genomen op de 

afschaffing ervan per 1 januari 2006. 

 

De dividendbelasting wordt in de boekhouding van SAFE niet apart onderscheiden. Als proxy 

voor de waardemutatie van de dividendbelasting (td_wr___) hanteren we de volgende 

vergelijking: 

 

td_wr___ = 0,17 * zv5wr___ + 0,33 * zv5wr___(–4) + 0,50 * zv5wr___(–8) 

 

waarin: 

zv5wr___      de waardemutatie van de grondslag. 
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De grondslag is gelijk aan die van de vennootschapsbelasting (zie paragraaf 3.4.1.2). Het betreft 

het netto exploitatieoverschot in de marktsector verminderd met het toegerekend loon 

zelfstandigen.  

3.4.1.5 Belastingen op inkomen en vermogen buitenla nd 

De belastingen op inkomen en vermogen betaald door het buitenland zijn van belang voor het 

saldo lopende transacties met het buitenland. Deze belastingen bestaan in z’n geheel uit 

dividendbelasting. De vergelijking voor de waardemutatie (tivwr_bu) luidt dan ook als volgt: 

 

tivwr_bu = td_wr___ 

 

waarin: 

td_wr___ de waardemutatie van de dividendbelasting. 

3.4.1.6 Successierechten 

De successierechten worden door het CBS gezien als een belasting in de vorm van een 

kapitaaloverdracht van gezinnen aan de overheid. De betaalde successierechten hebben geen 

invloed op het beschikbaar inkomen van gezinnen. Ze hebben echter wel effect op het 

financiële vermogen van gezinnen. Langs die weg beïnvloeden ze ook de particuliere 

consumptie. 

3.4.2 Premies wettelijke sociale verzekering 

 

3.4.2.1 Premies volksverzekeringen 

De premies volksverzekeringen zijn alleen van belang voor de opsplitsing van de loon- en 

inkomstenheffing in de loon- en inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. In 

SAFE modelleren we de loon- en inkomstenheffing (zie paragraaf 3.4.1.3). Door de loon- en 

inkomstenheffing te verminderen met premies volksverzekeringen verkrijgen we de loon- en 

inkomstenbelasting.  

Premies volksverzekeringen werknemers 

Voor de waardemutatie van de premies volksverzekeringen betaald door werknemers 

(pl_wr_vv) hebben we de volgende vergelijking: 

 

pl_wr_vv = (1 + l_tvr___) * (1 + l_tpr___) – 1 + p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) 

 

waarin: 

l_tvr___  de volumemutatie van de grondslag box 1 van werknemers; 
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l_tpr___  de prijsmutatie van de grondslag van box 1 van werknemers; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volkverzekeringen.  

 

De premies volksverzekeringen betaald door werknemers zijn allereerst afhankelijk van de 

volume- en prijsmutatie van de grondslag in box 1. De afleiding van de grondslag staat 

beschreven in paragraaf 3.4.1.3. De progressiefactor bij de premies volksverzekeringen 

bedraagt net zoals in MOSI 1. Dit betekent dat een loonstijging van 1% tot een ongeveer even 

grote stijging van de premies volksverzekeringen leidt. In de vergelijking is geen rekening 

gehouden met het effect op korte termijn van nabetalingen op de premieontvangsten. In de 

praktijk nemen de premies volksverzekeringen op korte termijn namelijk met meer dan 1% toe. 

Dit komt doordat de loon- en inkomstenheffing in eerste instantie via een vaste sleutel verdeeld 

wordt over premies en belastingen. De loon- en inkomstenheffing neemt door het progressie-

effect sterker toe dan 1% zodat door de vaste sleutel ook de premies volksverzekeringen sterker 

stijgen. Later wordt dit echter weer verrekend door middel van nabetalingen. Behalve door 

veranderingen in de grondslag kunnen de premies volksverzekeringen ook veranderen door 

beleid.    

Premies volksverzekeringen uitkeringsontvangers 

Voor de waardemutatie van de premies volksverzekeringen betaald door uitkeringsontvangers 

(pu_wr_vv) hebben we de volgende vergelijking: 

 

pu_wr_vv = (1 + u_tvr___) * (1 + u_tpr___) – 1 + p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) 

 

waarin: 

u_tvr___ de volumemutatie van de grondslag box 1 van uitkeringsontvangers; 

u_tpr___ de prijsmutatie van de grondslag van box 1 van uitkeringsontvangers; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volkverzekeringen. 

 

De vergelijking is analoog aan die voor werknemers. 

Premies volksverzekeringen zelfstandigen 

Voor de waardemutatie van de premies volksverzekeringen betaald door zelfstandigen 

(pz_wr_vv) tenslotte hanteren we de volgende vergelijking: 

 

pz_wr_vv = (1 + g28(z_tvr___)) * (1 + g28(z_tpr___) – 1 + p__wd_vvb / p__wn_vv(–1) 
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waarin: 

g28(.)  vertragingsfunctie: 0,125Qt + 0,125Qt–1 + 0,125Qt–2 + 0,125Qt–3 +  

  0,125Qt–4 + 0,125Qt–5 + 0,125Qt–6 + 0,125Qt–7; 

z_tvr___ de volumemutatie van de grondslag box 1 van zelfstandigen; 

z_tpr___ de prijsmutatie van de grondslag van box 1 van zelfstandigen; 

p__wd_vvb de absolute mutatie van de premies volksverzekeringen door beleid; 

p__wn_vv de waarde van de premies volkverzekeringen. 

 

De vergelijking is analoog aan die van werknemers en uitkeringsontvangers. Het enige verschil 

is dat de premies met een vertraging van gemiddeld een jaar reageren op veranderingen in de 

grondslag.  

3.4.2.2 Premies werknemersverzekeringen 

De door gezinnen betaalde premies werknemersverzekeringen werken op dezelfde wijze door 

als de door gezinnen betaalde belastingen en premies volksverzekeringen. Ze zijn via het 

beschikbaar inkomen van invloed op de particuliere consumptie. De premies betaald door 

werknemers bij bedrijven zijn bovendien van invloed op de werknemerswig en daarmee op het 

contractloon in de marktsector. De premies betaald door werkgevers zijn van belang voor de 

sociale lasten en de loonvoeten. De premies betaald door werkgevers bij bedrijven zijn tevens 

van invloed op de werkgeverswig in de loonvergelijking. 

Tabel 3.8 Premies werknemersverzekeringen, % van de  grondslag 

  2003 

Werknemersverzekeringen   

1) bedrijven, werkgevers pbwqn_wv 11,0 

2) bedrijven, werknemers pblqn_wv 4,9 

3) overheid, werkgevers ppwqn_wv 8,4 

4) overheid, werknemers pplqn_wv 0,8 

5) uitkeringsinkomen, verstrekkers puwqn_wv 8,9 

6) uitkeringsinkomen, ontvangers pulwn_wv 5,3 

   

Grondslagen   

Bruto loonsom bedrijven: 1), 2) llbwn_be 160,2 

Bruto loonsom overheid: 3), 4) llbwn_pl 30,3 

Bijstandsuitkeringen: 5) oywwn___ 4,3 

Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in geld, bijstand    

en pensioenuitkeringen: 6) outwn___ 67,2 

   

  

In SAFE rekenen we bij de werknemersverzekeringen met exogene premiequotes met als 

grondslag de bruto loonsom of de verstrekte uitkeringen (zie tabel 3.8). Dit betekent dat de 
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premieontvangsten wijzigen bij veranderingen van de werkgelegenheid, de lonen, de hoogte 

van de uitkeringen en het aantal uitkeringen. 

3.5 Vorderingensaldo (NR), financieringssaldo, brut o schuld en ijklijnen 

3.5.1 Vorderingensaldo (NR) 

In CPB-tabellen − zoals de kerngegevenstabel voor de collectieve sector − wordt altijd het 

vorderingensaldo van de overheid op EMU-basis gepubliceerd. Dit is de definitie die relevant is 

voor de beleidsdiscussie. Soms kan het echter handig zijn om ook het vorderingensaldo 

conform de Nationale rekeningen (NR) te weten. Het verschil tussen die twee ontstaat door het 

saldo van betalingen en ontvangsten bij renteswaps (zie ook paragraaf 3.3.3.7). In 2003 was het 

vorderingensaldo conform de NR circa 0,1 mld euro (zie tabel 3.9). 

Tabel 3.9 Aansluiting vorderingensaldo (EMU) en vor deringensaldo (NR), mld euro 

  2003 

   

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) svewn_ro − 14,4 

   

Renteswaps (-) xrswn_ro 0,1 

   

Vorderingensaldo collectieve sector (NR) sv_wn_ro − 14,5 

   

 

3.5.2 Financieringssaldo 

Het financieringssaldo van de overheid is bepalend voor de ontwikkeling van de bruto schuld en 

daarmee voor de rente-uitgaven van de overheid. Het verschil tussen het vorderingensaldo en 

het financieringssaldo hebben we gemodelleerd met behulp van een exogene aansluitingspost 

(zie tabel 3.10). Deze aansluitingspost vertegenwoordigt de netto kredietverlening, de aan- en 

verkoop van aandelen en de kas/transverschillen. 

Tabel 3.10 Aansluiting vorderingensaldo en financie ringssaldo, mld euro 

  2003 

   

Vorderingensaldo collectieve sector (NR) sv_wn_ro − 14,5 

   

Verschil vorderingen- en financieringssaldo (-) xvfwn_ro 0,2 

   

Financieringssaldo collectieve sector sf_wn_ro − 14,7 
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3.5.3 Bruto schuld 

De bruto schuld van de collectieve sector of de EMU-schuld is gelijk aan de bruto schuld in het 

vorige kwartaal verminderd met het financieringssaldo: 

 

wbswz_ro = wbswz_ro(–1) – sf_wn_ro / 4 

 

waarin: 

 

wbswz_ro de bruto schuld collectieve sector; 

sf_wn_ro het financieringssaldo collectieve sector. 

 

De factor 4 in de vergelijking is nodig omdat we kwartaalcijfers op jaarbasis in het model 

hebben zitten. De identiteit is niet helemaal exact. De gebruikte definitie van het 

financieringssaldo − de definitie van het Ministerie van Financiën − spoort niet helemaal met de 

definitie van de bruto schuld op EMU-basis. Voor varianten is het echter een uitstekende 

benadering. 

3.5.4 Uitgavenkaders 

In SAFE hebben we proxy’s voor de uitgavenkaders of ijklijnen. Zo kunnen we bij varianten 

een inschatting geven van het effect op de reële uitgavenontwikkeling onder de uitgavenkaders 

zonder dat de collectieve sector afdelingen hoeven mee te rekenen. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling om niveau’s van de uitgavenkaders te reproduceren in centrale paden. 

 

Het totale uitgavenkader is opgebouwd uit het uitgavenkader rijksbegroting in enge zin 

(RBGeng), het uitgavenkader sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid (SZA) en het 

uitgavenkader zorg (zie tabel 3.11). Het uitgavenkader RBGeng benaderen we aan de hand van 

de beloning van werknemers, de netto materiële overheidsconsumptie, de 

overheidsinvesteringen en de rentebetalingen. Het uitgavenkader SZA benaderen we aan de 

hand van sociale-zekerheidsuitkeringen en de ijklijn zorg aan de hand van de ziekenfonds- en 

AWBZ-uitgaven. De uitgavenkaders worden gedefleerd met de prijs nationale bestedingen. De 

daarbij gebruikte prijsmutatie van de nationale bestedingen van het lopende jaar verandert niet 

meer na het Centraal Economisch Plan.13 

 

 

 
13 Het kader op blz. 124 van de MEV 2004 gaat wat uitgebreider in op de uitgavenkaders en de regels voor het 

begrotingsbeleid.  
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Tabel 3.11 Uitgavenkaders, mld euro 

  2003 

   

Uitgavenkader rijksbegroting in enge zin (RBGeng) xijwn_rb 76,8 

w.v. beloning werknemers 0,80 * gl_wn_ro 39,1 

        netto materiële overheidsconsumptie 0,60 * gm_wn___ 17,3 

        investeringen 0,60 * ig_wn___ 9,7 

        Rente 0,80 * r__wn_ro 10,6 

   

Uitgavenkader sociale zekerheid en arbeidsmarkt (SZA) xijwn_sz 47,1 

w.v. uitkeringen arbeidsongeschiktheid uaown___ 10,2 

        uitkeringen WW uwwwn___ 5,4 

        uitkeringen AOW & ANW uaawn___ 24,0 

        uitkeringen ABW  oywwn___ 4,3 

        uitkeringen kinderbijslag oykwn___ 3,2 

   

Uitgavenkader zorg  xijwn_zo 34,3 

w.v. uitkeringen ziekenfondswet uzfwn___ 16,0 

        uitkeringen AWBZ ubzwn___ 18,3 

   

Uitgavenkader totaal xijwn_ro 158,1                    
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4 Varianten 

Ter illustratie van de werking van het model van de collectieve sector presenteren we in deze 

paragraaf vijf standaardvarianten: 

1) Een wereldhandelsimpuls van 1%; 

2) Een loonimpuls van 1%; 

3) Een stijging van de aandelenkoersen met 20%; 

4) Een stijging van de huizenprijzen met 10%; 

5) Een stijging van de rente met 1%. 

 

In alle vijf de varianten zijn de contractlonen in de collectieve sector gekoppeld aan het 

contractloon in de marktsector. Het minimumloon is gekoppeld aan het gewogen contractloon 

en de kinderbijslaguitkeringen aan de afgeleide consumentenprijsindex. De cijfers in de tabellen 

zijn cumulatieve afwijkingen ten opzichte van het basispad. 
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4.1 Een wereldhandelsimpuls van 1% 

Een hogere wereldhandel leidt via de uitvoer tot een hoger BBP-volume (zie tabel 4.1). De 

hogere productie zorgt voor opwaartse druk op lonen en prijzen. Bovendien neemt hierdoor de 

werkgelegenheid toe en daalt de werkloosheid. Initieel nemen ook de winsten in de marktsector 

toe − de arbeidsinkomensquote daalt. Maar met het stijgen van de lonen neemt de 

winstgevendheid weer af. 

De lonen bij de overheid en in de zorg volgen het contractloon in de markt. De hogere lonen 

in de zorg leiden tot een toename van de zorguitgaven − de uitkeringen in natura (zie tabel 4.2). 

Doordat bedrijven hun prijzen verhogen moet de overheid meer betalen voor materiële 

aankopen en investeringen. Het minimumloon volgt het gewogen contractloon zodat de 

uitkeringen omhoog gaan. Omdat het nationaal inkomen is gestegen gaat de overheid meer aan 

ontwikkelingshulp doen. Tegenover deze uitgavenstijgingen staat dat het aantal 

werkloosheidsuitkeringen daalt, zodat de stijging van de overheidsuitgaven beperkt blijft. 

De niet-belasting/premiemiddelen nemen ook toe. De overheid gaat in reactie op de hogere 

lonen de prijzen van de materiële verkopen wat verhogen. Bovendien nemen de aardgasbaten 

toe. Door de hogere productie neemt het verbruik van aardgas toe, wat de winsten in de 

aardgassector ten goede komt.  

De collectieve lasten nemen over de hele linie toe. De loon- en inkomstenbelasting en de 

premieontvangsten door de hogere lonen en werkgelegenheid, de vennootschapsbelasting door 

de initiële stijging van de winsten, en de belastingen op productie en invoer vooral door de 

hogere consumptie. 

De collectieve lasten stijgen meer dan de uitgaven zodat het EMU-saldo verbetert.  

Tabel 4.1 Economische effecten van 1% hogere wereld handel 

  2004 2005 2006 

Volume bestedingen en productie     

Particuliere consumptie % 0,1 0,2 0,2 

Investeringen excl. woningen % 0,6 0,9 0,7 

Uitvoer goederen excl. energie % 0,9 0,8 0,8 

Invoer goederen % 0,7 0,7 0,7 

Bruto binnenlands product % 0,3 0,3 0,3 

Lonen en prijzen     

Loonsom per werknemer marktsector % 0,3 0,5 0,8 

Contractloon marktsector % 0,2 0,4 0,6 

Consumentenprijsindex % 0,1 0,1 0,2 

Prijs BBP % 0,1 0,2 0,3 

Overig     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) % 0,1 0,3 0,3 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) D − 0,1 − 0,2 − 0,2 

Arbeidsinkomensquote D − 0,2 0,0 0,2 
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Tabel 4.2 Effecten van 1% hogere wereldhandel op de  collectieve sector 

  2004 2005 2006 

     

Directe bestedingen (mld euro) % 0,1 0,3 0,4 

w.v. beloning werknemers % 0,2 0,4 0,6 

        materiële aankopen % 0,1 0,1 0,3 

        investeringen % 0,1 0,2 0,3 

        uitkeringen in natura % 0,1 0,3 0,4 

Overdrachten in geld (mld euro) % 0,0 − 0,1 0,0 

w.v. subsidies (incl. EU) % 0,0 0,0 0,0 

        overige overdrachten in geld % 0,0 − 0,1 0,0 

        w.v. huishoudens %   0,0 − 0,1   0,0 

                bedrijven % 0,0 0,0 0,0 

                buitenland % 0,1 0,1 0,2 

Rente (mld euro) % 0,0 − 0,2 − 0,5 

Bruto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,1 0,1 0,2 

     

Niet-belasting/premiemiddelen (mld euro) % 0,1 0,2 0,2 

w.v. materiële verkopen % 0,1 0,2 0,4 

        gasbaten % 0,3 0,3 0,3 

        overige inkomsten % 0,0 0,0 0,0 

Netto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,1 0,1 0,2 

     

Collectieve lasten (mld euro) % 0,3 0,6 0,9 

w.v. belastingen % 0,3 0,7 1,0 

        w.v. belastingen op productie en invoer % 0,2 0,3 0,5 

                vennootschapsbelasting % 0,2 1,1 1,6 

                loon- en inkomstenbelasting % 0,8 1,2 1,8 

        premies wettelijke soc. verzekering % 0,3 0,6 0,9 

     

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) (%BBP) D 0,1 0,2 0,3 

     

Waarde bruto binnenlands product % 0,4 0,5 0,7 

Prijs nationale bestedingen % 0,1 0,2 0,3 

     

Reële uitgaven conform uitgavenkader (mld euro) D 0,0 − 0,1 0,0 

w.v. rijksbegroting in enge zin D 0,0 0,0 0,0 

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid D − 0,1 − 0,2 − 0,2 

       zorg D 0,0 0,0 0,1 
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4.2 Een loonimpuls van 1% 

Een autonome loonimpuls van 1% leidt via de loon-prijsspiraal tot een stijging van de lonen van 

meer dan 1%. De hogere lonen hebben het eerste jaar geen effect op het BBP-volume. De 

hogere consumptie en de lagere uitvoer houden elkaar in evenwicht. Daarna overheerst de 

lagere uitvoer en neemt het BBP-volume af. De hogere lonen leiden tot een afname van de 

werkgelegenheid. Bovendien zorgt het voor een uitholling van de winsten van bedrijven. 

De hogere lonen leiden tot een sterke stijging van de collectieve uitgaven. De hogere lonen 

in de marktsector werken door op de lonen in de collectieve sector en de hoogte van de 

uitkeringen. Verder is de overheid meer geld kwijt aan materiële aankopen en investeringen als 

gevolg van de gestegen prijzen. Ten slotte leidt de toename van de werkloosheid tot een oploop 

van het aantal werkloosheidsuitkeringen.  

De collectieve lasten stijgen echter ook fors. De loon- en inkomstenbelasting en de premies 

stijgen fors in reactie op de hogere lonen, de belastingen op productie en invoer nemen toe door 

de hogere consumptie. De vennootschapsbelasting neemt juist sterk af door de afgenomen 

winstgevendheid van bedrijven. 

De eerste twee jaar nemen de inkomsten sterker toe dan de uitgaven. In het derde jaar is het 

effect op het EMU-saldo echter alweer nihil. De collectieve lasten nemen dan weer wat af − 

vooral door de vertraagde reactie van de vennootschapsbelasting − terwijl de uitgaven nog wat 

verder toenemen.  

De hogere lonen leiden tot reële tegenvallers bij alle budgetdisciplinesectoren. Dit komt 

doordat de uitgaven loongevoeliger zijn dan de prijs nationale bestedingen. De sector sociale 

zekerheid en arbeidsmarktbeleid heeft bovendien last van de hogere werkloosheid.  

Tabel 4.3 Economische effecten van een loonimpuls v an 1% 

  2004 2005 2006 

Volume bestedingen en productie     

Particuliere consumptie % 0,3 0,7 0,8 

Investeringen excl. woningen % − 0,1 − 0,5 − 0,7 

Uitvoer goederen excl. energie % − 0,2 − 0,4 − 0,6 

Invoer goederen % 0,0 0,1 0,1 

Bruto binnenlands product % 0,0 − 0,1 − 0,1 

Lonen en prijzen     

Loonsom per werknemer marktsector % 1,7 2,3 2,4 

Contractloon marktsector % 1,7 2,4 2,5 

Consumentenprijsindex % 0,3 0,5 0,6 

Prijs BBP % 0,7 1,3 1,4 

Overig     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) % − 0,1 − 0,3 − 0,4 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) D 0,1 0,2 0,4 

Arbeidsinkomensquote D 0,7 0,6 0,5 
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Tabel 4.4 Effecten van een loonimpuls van 1% op de collectieve sector 

  2004 2005 2006 

     

Directe bestedingen (mld euro) % 1,1 1,7 1,8 

w.v. beloning werknemers % 1,6 2,3 2,5 

        materiële aankopen % 0,5 1,1 1,2 

        investeringen % 0,3 1,0 1,3 

        uitkeringen in natura % 1,1 1,6 1,7 

Overdrachten in geld (mld euro) % 0,9 1,7 2,1 

w.v. subsidies (incl. EU) % 0,0 0,0 0,0 

        overige overdrachten in geld % 1,0 1,9 2,3 

        w.v. huishoudens % 1,2 2,3 2,8 

                bedrijven % 0,0 0,0 0,0 

                buitenland % 0,2 0,3 0,3 

Rente (mld euro) % 0,0 − 0,2 − 0,3 

Bruto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,9 1,6 1,8 

     

Niet-belasting/premiemiddelen (mld euro) % 0,4 0,8 0,9 

w.v. materiële verkopen % 0,8 1,6 1,8 

        gasbaten % − 0,1 − 0,3 − 0,4 

        overige inkomsten % 0,0 0,1 0,2 

Netto collectieve uitgaven (mld euro) % 1,0 1,7 1,9 

     

Collectieve lasten (mld euro) % 1,4 2,0 1,9 

w.v. belastingen % 1,4 1,9 1,8 

        w.v. belastingen op productie en invoer % 0,6 1,1 1,3 

                vennootschapsbelasting % − 0,3 − 1,8 − 3,2 

                loon- en inkomstenbelasting % 4,7 6,5 6,3 

        premies wettelijke soc. verzekering % 1,5 2,1 2,1 

     

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) (%BBP) D 0,1 0,1 0,0 

     

Waarde bruto binnenlands product % 0,7 1,2 1,3 

Prijs nationale bestedingen % 0,5 1,0 1,1 

     

Reële uitgaven conform uitgavenkader (mld euro) D 0,8 1,3 1,6 

w.v. rijksbegroting in enge zin D 0,3 0,4 0,4 

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid D 0,3 0,7 0,9 

       zorg D 0,2 0,3 0,3 
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4.3 Een stijging van de aandelenkoersen met 20% 

Een stijging van de aandelenkoersen verhoogt het vermogen van gezinnen. Hierdoor neemt de 

particuliere consumptie toe en het BBP-volume. De hogere productie leidt tot opwaartse druk 

op lonen en prijzen en tot een toename van de werkgelegenheid. De effecten zijn echter zeer 

bescheiden. Het aandelenvermogen maakt slechts een bescheiden deel uit van het totale 

vermogen van gezinnen. 

De gevolgen voor de overheidsuitgaven zijn ook gering. De hogere lonen en prijzen leiden 

tot wat hogere uitgaven. Minder werkloosheidsuitkeringen en lagere rentelasten − door de 

verbetering van het financieringssaldo − leiden tot wat lagere uitgaven. Per saldo stijgen de 

collectieve uitgaven licht. 

De collectieve lasten stijgen wat sterker. De hogere lonen, de hogere werkgelegenheid, de 

hogere winsten en de hogere consumptie zorgen voor een toename van de belasting- en 

premieontvangsten. De loon- en inkomstenbelasting neemt relatief sterk toe. Dit komt doordat 

de hogere aandelenkoersen leiden tot hogere ontvangsten in box 3. Het aandeel van het 

aandelenvermogen in de grondslag voor box 3 is ongeveer 25% en het aandeel van box 3 in de 

loon- en inkomstenbelasting is ongeveer 10%. Het hogere aandelenvermogen van gezinnen 

heeft dus een opwaarts effect op de loon- en inkomstenbelasting van 0,5%. Dit opwaartse effect 

vindt in twee stappen van 0,25% plaats in 2005 en 2006. 

De inkomsten nemen sterker toe dan de uitgaven zodat het EMU-saldo verbetert. 

Tabel 4.5 Economische effecten van 20% hogere aande lenkoersen 

  2004 2005 2006 

Volume bestedingen en productie     

Particuliere consumptie % 0,2 0,2 0,2 

Investeringen excl. woningen % 0,1 0,1 0,1 

Uitvoer goederen excl. Energie % 0,0 0,0 0,0 

Invoer goederen % 0,1 0,1 0,1 

Bruto binnenlands product % 0,1 0,1 0,1 

Lonen en prijzen     

Loonsom per werknemer marktsector % 0,1 0,1 0,2 

Contractloon marktsector % 0,0 0,1 0,1 

Consumentenprijsindex % 0,0 0,0 0,0 

Prijs BBP % 0,0 0,1 0,1 

Overig     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) % 0,0 0,0 0,0 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) D 0,0 0,0 0,0 

Arbeidsinkomensquote D 0,0 0,0 0,1 
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Tabel 4.6 Effecten van 20% hogere aandelenkoersen o p de collectieve sector 

  2004 2005 2006 

     

Directe bestedingen (mld euro) % 0,0 0,1 0,1 

w.v. beloning werknemers % 0,0 0,1 0,1 

        materiële aankopen % 0,0 0,0 0,1 

        investeringen % 0,0 0,0 0,1 

        uitkeringen in natura % 0,0 0,1 0,1 

Overdrachten in geld (mld euro) % 0,0 0,0 0,0 

w.v. subsidies (incl. EU) % 0,0 0,0 0,0 

        overige overdrachten in geld % 0,0 0,0 0,0 

        w.v. huishoudens % 0,0 0,0 0,0 

                bedrijven % 0,0 0,0 0,0 

                buitenland % 0,0 0,0 0,0 

Rente (mld euro) % 0,0 − 0,1 − 0,2 

Bruto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,0 0,0 0,1 

     

Niet-belasting/premiemiddelen (mld euro) % 0,0 0,0 0,1 

w.v. materiële verkopen % 0,0 0,1 0,1 

        gasbaten % 0,1 0,1 0,1 

        overige inkomsten % 0,0 0,0 0,0 

Netto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,0 0,0 0,1 

     

Collectieve lasten (mld euro) % 0,1 0,2 0,3 

w.v. belastingen % 0,1 0,3 0,3 

        w.v. belastingen op productie en invoer % 0,1 0,2 0,2 

                vennootschapsbelasting % 0,0 0,2 0,2 

                loon- en inkomstenbelasting % 0,2 0,6 0,9 

        premies wettelijke soc. verzekering % 0,0 0,1 0,2 

     

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) (%BBP) D 0,0 0,1 0,1 

     

Waarde bruto binnenlands product % 0,1 0,1 0,1 

Prijs nationale bestedingen % 0,0 0,0 0,1 

     

Reële uitgaven conform uitgavenkader (mld euro) D 0,0 0,0 0,0 

w.v. rijksbegroting in enge zin D 0,0 0,0 0,0 

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid D 0,0 0,0 0,0 

       zorg D 0,0 0,0 0,0 
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4.4 Een stijging van de huizenprijzen met 10% 

Net zoals een stijging van de beurskoersen leidt een stijging van de huizenprijzen tot een hogere 

particuliere consumptie en een hoger BBP-volume. De effecten zijn alleen veel forser omdat het 

huizenvermogen verreweg de belangrijkste component is in het vermogen van gezinnen. De 

consumptie, de productie, de lonen en de prijzen en de werkgelegenheid nemen dan ook een 

stuk sterker toe. 

De collectieve uitgaven nemen nauwelijks toe. Het opwaartse effect van hogere lonen en 

prijzen wordt voor een groot deel gecompenseerd door minder werkloosheidsuitkeringen en 

lagere rentelasten. In deze variant verbetert het EMU-saldo fors zodat de overheid minder hoeft 

te lenen. 

De collectieve lasten nemen sterk toe door een flinke stijging van de belastingen op 

productie en invoer. Dat is vooral te danken aan de hogere particuliere consumptie die zorgt 

voor hogere BTW-opbrengsten. Maar ook de overdrachtsbelasting en het eigenarendeel van de 

OZB groeien met 10% fors. Ondanks de hogere lonen neemt de loon- en inkomstenbelasting 

nauwelijks toe. De hogere huizenprijzen leiden met enige vertraging tot hogere 

hypotheekschulden en hypotheekrentebetalingen door gezinnen. Omdat de betaalde 

hypotheekrente aftrekbaar is betekent dit een tegenvaller bij de loon- en inkomstenbelasting. 

De sterke stijging van de belastingontvangsten leidt tot een forse verbetering van het EMU-

saldo. De lagere rentelasten en de daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen leiden tot 

reële meevallers bij de uitgaven.  

Tabel 4.7 Economische effecten van 10% hogere huize nprijzen 

  2004 2005 2006 

Volume bestedingen en productie     

Particuliere consumptie % 1,8 2,2 2,1 

Investeringen excl. woningen % 0,7 1,4 1,1 

Uitvoer goederen excl. energie % − 0,1 − 0,2 − 0,2 

Invoer goederen % 0,6 0,8 0,6 

Bruto binnenlands product % 0,5 0,6 0,5 

Lonen en prijzen     

Loonsom per werknemer marktsector % 0,4 0,6 0,8 

Contractloon marktsector % 0,2 0,5 0,6 

Consumentenprijsindex % 0,1 0,1 0,1 

Prijs BBP % 0,2 0,5 0,5 

Overig     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) % 0,1 0,4 0,4 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) D − 0,1 − 0,3 − 0,3 

Arbeidsinkomensquote D − 0,3 − 0,1 0,3 
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Tabel 4.8 Effecten van 10% hogere huizenprijzen op collectieve sector 

  2004 2005 2006 

     

Directe bestedingen (mld euro) % 0,1 0,3 0,4 

w.v. beloning werknemers % 0,2 0,5 0,6 

        materiële aankopen % 0,1 0,2 0,3 

        investeringen % 0,1 0,2 0,3 

        uitkeringen in natura % 0,1 0,3 0,4 

Overdrachten in geld (mld euro) % 0,0 − 0,1 − 0,1 

w.v. subsidies (incl. EU) % 0,0 0,0 0,0 

        overige overdrachten in geld % 0,0 − 0,1 − 0,1 

        w.v. huishoudens % 0,0 − 0,2 − 0,2 

                bedrijven % 0,0 0,0 0,0 

                buitenland % 0,2 0,3 0,3 

Rente (mld euro) % − 0,1 − 0,6 − 1,3 

Bruto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,1 0,1 0,2 

     

Niet-belasting/premiemiddelen (mld euro) % 0,1 0,2 0,3 

w.v. materiële verkopen % 0,1 0,3 0,4 

        gasbaten % 0,5 0,6 0,4 

        overige inkomsten % 0,0 0,0 0,0 

Netto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,1 0,1 0,1 

     

Collectieve lasten (mld euro) % 0,9 1,2 1,4 

w.v. belastingen % 1,3 1,6 1,8 

        w.v. belastingen op productie en invoer % 2,1 2,5 2,5 

                vennootschapsbelasting % 0,2 1,4 2,2 

                loon- en inkomstenbelasting % 0,6 0,2 0,3 

        premies wettelijke soc. verzekering % 0,3 0,5 0,6 

     

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) (%BBP) D 0,4 0,5 0,5 

     

Waarde bruto binnenlands product % 0,8 1,1 1,1 

Prijs nationale bestedingen % 0,2 0,4 0,4 

     

Reële uitgaven conform uitgavenkader (mld euro) D − 0,2 − 0,4 − 0,5 

w.v. rijksbegroting in enge zin D − 0,1 − 0,1 − 0,2 

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid D − 0,1 − 0,3 − 0,3 

       zorg D 0,0 0,0 0,0 
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4.5 Een stijging van de rente met 1% 

Een toename van de korte en lange rente leidt tot een lagere particuliere consumptie en een 

afname van de investeringen. Bovendien nemen kapitaalkosten toe. Bedrijven berekenen deze 

hogere kosten door zodat de afzetprijzen toenemen. Door de lagere productie neemt de 

werkgelegenheid af en de werkloosheid toe. 

De overheidsuitgaven nemen toe. Allereerst is de overheid meer geld kwijt aan rente op 

nieuw uitgezette staatsobligaties. Verder nemen de materiele aankopen en de investeringen toe 

door de gestegen prijzen. De ambtenarensalarissen en de zorguitgaven stijgen met name in 2006 

door de hogere lonen in de marktsector. Ten slotte vallen de uitgaven aan uitkeringen hoger uit 

door de hogere werkloosheid en de koppeling van de uitkeringen aan de lonen.  

De belasting- en premieontvangsten nemen juist af. Door de afname van de binnenlandse 

bestedingen dalen de belastingen op productie en invoer. De ontvangsten voor de loon- en 

inkomstenbelasting nemen sterk af doordat de hogere rente met vertraging tot een hogere 

hypotheekrenteaftrek leidt. 

De hogere uitgaven en de lagere belastingontvangsten leiden tot een forse verslechtering van 

het EMU-saldo. De hogere rente leidt − via de hogere rentebetalingen − vooral tot reële 

uitgaventegenvallers bij de rijksbegroting in enge zin.  

Tabel 4.9 Economische effecten van 1% hogere rente 

  2004 2005 2006 

Volume bestedingen en productie     

Particuliere consumptie % − 0,4 − 0,5 − 0,5 

Investeringen excl. woningen % − 0,3 − 1,3 − 2,1 

Uitvoer goederen excl. energie % 0,0 0,0 − 0,2 

Invoer goederen % − 0,2 − 0,4 − 0,5 

Bruto binnenlands product % − 0,2 − 0,4 − 0,6 

Lonen en prijzen     

Loonsom per werknemer marktsector % − 0,1 − 0,1 0,0 

Contractloon marktsector % 0,0 0,0 0,2 

Consumentenprijsindex % 0,0 0,1 0,3 

Prijs BBP % 0,0 0,2 0,5 

Overig     

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) % 0,0 − 0,1 − 0,3 

Werkloosheid (% beroepsbevolking) D 0,0 0,1 0,2 

Arbeidsinkomensquote D 0,1 0,0 − 0,3 
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Tabel 4.10 Effecten van 1% hogere rente op de colle ctieve sector 

  2004 2005 2006 

     

Directe bestedingen (mld euro) % 0,0 0,1 0,4 

w.v. beloning werknemers % 0,0 0,0 0,2 

        materiële aankopen % 0,0 0,3 0,8 

        investeringen % 0,0 0,1 0,4 

        uitkeringen in natura % 0,0 0,1 0,3 

Overdrachten in geld (mld euro) % 0,0 0,1 0,4 

w.v. subsidies (incl. EU) % 0,0 0,0 0,0 

        overige overdrachten in geld % 0,0 0,1 0,5 

        w.v. huishoudens % 0,0 0,1 0,6 

                bedrijven % 0,0 0,0 0,0 

                buitenland % 0,0 − 0,1 0,0 

Rente (mld euro) % 0,5 3,3 7,0 

Bruto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,0 0,3 0,8 

     

Niet-belasting/premiemiddelen (mld euro) % 0,0 0,0 0,2 

w.v. materiële verkopen % 0,0 0,1 0,4 

        gasbaten % − 0,2 − 0,4 − 0,6 

        overige inkomsten % 0,0 0,0 0,1 

Netto collectieve uitgaven (mld euro) % 0,0 0,3 0,9 

     

Collectieve lasten (mld euro) % − 0,2 − 0,5 − 0,7 

w.v. belastingen % − 0,3 − 0,6 − 0,8 

        w.v. belastingen op productie en invoer % − 0,3 − 0,5 − 0,4 

                vennootschapsbelasting % − 0,1 − 0,4 − 0,6 

                loon- en inkomstenbelasting % − 0,4 − 1,2 − 2,1 

        premies wettelijke soc. verzekering % − 0,1 − 0,4 − 0,6 

     

Vorderingensaldo collectieve sector (EMU) (%BBP) D − 0,1 − 0,4 − 0,7 

     

Waarde bruto binnenlands product % − 0,2 − 0,2 0,0 

Prijs nationale bestedingen % 0,0 0,1 0,4 

     

Reële uitgaven conform uitgavenkader (mld euro) D 0,0 0,3 0,9 

w.v. rijksbegroting in enge zin D 0,1 0,3 0,8 

       sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid D 0,0 0,0 0,1 

       zorg D 0,0 0,0 0,0 
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Bijlage A Overheidsconsumptie 

Het grootste deel van de productie van de overheid wordt niet daadwerkelijk verkocht, maar 

gratis ter beschikking gesteld aan alle sectoren in de economie. Het is dan ook niet mogelijk de 

productie toe te rekenen aan de verschillende sectoren. Daarom is de overheid per conventie 

consument van zijn eigen productie. De materiële verkopen betreffen productie die wel 

toegerekend kan worden aan sectoren en worden daarom niet tot de overheidsconsumptie 

gerekend. De investeringen in eigen beheer zijn geen consumptie maar investeringen. De 

uitkeringen in natura worden niet door de overheid geproduceerd. De overheid financiert de 

uitkeringen in natura echter wel, zodat ook deze tot de overheidsconsumptie worden gerekend.  

De consumptieve bestedingen van de overheid zijn dus gelijk aan de overheidsproductie 

verminderd met de materiële verkopen en de investeringen in eigen beheer vermeerderd met de 

uitkeringen in natura. De overheidsproductie is per definitie gelijk aan de som van het 

intermediair verbruik en de bruto toegevoegde waarde (beloning werknemers + niet-

productgebonden belastingen – niet-productgebonden subsidies + afschrijvingen + 

exploitatieoverschot). Onderstaande tabel geeft de onderbouwing van de overheidsconsumptie 

in een wat andere volgorde. Dit komt omdat we zeer geïnteresseerd zijn in de prijsmutatie van 

de netto materiële overheidsconsumptie, omdat deze veel gebruikt wordt voor indexeringen. 

Het exploitatieoverschot is in lopende prijzen per definitie nul, maar in constante prijzen 

niet. De productiviteit van de overheid is moeilijk te meten. Het CBS stelt de 

productiviteitsgroei bij de overheid daarom per conventie gelijk aan het structuureffect van de 

incidentele loonontwikkeling. Deze productiviteitsgroei wordt gebruikt bij de volume-prijssplits 

van de beloning van werknemers (zie ook paragraaf 3.2.1). Voor het onderwijs berekent het 

CBS de productiviteitsgroei echter aan de hand van diploma’s en leerlingenaantallen. Voor deze 

afwijkende productiviteitsontwikkeling wordt gecorrigeerd bij het exploitatieoverschot in 

constante prijzen.  
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Consumptieve bestedingen overheid, 2002-2003, mld e uro 

  2002 volume 2003 prijs 2003 

  prijzen mutatie  prijzen mutatie prijzen 

  2002  2002  2003 

       
Consumptieve bestedingen overheid g__wn___ 109,42 1,8% 111,37 3,6% 115,35 

w.v. uitkeringen in natura g_nwn___ 35,91 3,9% 37,32 4,3% 38,92 

        w.v. uitkeringen wettelijke soc. verz. in natura g_nwn_sv 31,49 4,3% 32,83 4,4% 34,27 

                uitkeringen sociale voorziening in natura g_nwn_re 4,42 1,6% 4,49 3,6% 4,65 

        beloning werknemers gl_wn_ro 46,61 1,5% 47,32 3,3% 48,87 

        netto materiële overheidsconsumptie gm_wn___ 28,10 0,0% 28,11 2,4% 28,78 

        w.v. intermediair verbruik gi_wn___ 30,78 0,8% 31,03 2,9% 31,92 

                niet-productgebonden belastingen  tknwn_ro 0,50 - 0,48 - 0,53 

                niet-productgebonden subsidies (-) sunwn_ro 0,72 - 0,66 - 0,70 

                materiële verkopen (-) gv_wn___ 13,64 2,9% 14,04 2,8% 14,44 

                afschrijvingen d__wn_ro 11,19 0,9% 11,29 1,7% 11,48 

        investeringen in eigen beheer (-) go_wn___ 1,20 1,7% 1,22 0,8% 1,23 

        exploitatieoverschot (netto) z__wn_ro 0,00 - − 0,16 - 0,00 
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Bijlage B Kostprijzen 

De prijzen van door de marktsector geproduceerde goederen en diensten worden in het model 

met behulp van kostprijzen bepaald. Maar ook de prijsmutatie van de materiële verkopen van 

overheidsproductie heeft een kostprijsonderbouwing.  

Met behulp van input/outputtabellen berekenen we jaarlijks welk aandeel de verschillende 

kostenbestanddelen hebben in de productie van de verschillende afzetcategorieën. De 

arbeidskosten per eenheid product wegen bij alle afzetcategorieën erg zwaar. Bij het 

intermediair verbuik van de overheid is het aandeel van de arbeidskosten bijvoorbeeld 47%. De 

arbeidskosten per eenheid product worden vertraagd doorgegeven in de afzetprijzen: de lonen 

met een gemiddelde vertraging van een kwartaal, de arbeidsproductiviteit met een gemiddelde 

vertraging van 5 kwartalen. Omdat de arbeidsproductiviteitsstijging niet in alle bedrijfstakken 

even hoog is plegen we een correctie. In de bouw bijvoorbeeld is de productiviteitsstijging 

doorgaans 1,2% lager dan gemiddeld in de marktsector, waardoor de arbeidskosten daar sterker 

stijgen. De prijzen van bijvoorbeeld investeringen in gebouwen & gww zullen hierdoor sterker 

stijgen dan gemiddeld. 

Een andere belangrijk kostenbestanddeel zijn de prijzen van invoer van grondstoffen en 

halffabrikaten, diensten en energie. De invoerprijzen worden met een vertraging van gemiddeld 

een kwartaal doorgegeven in de afzetprijzen.  

Kostprijsgewichten afzetcategorieën overheid, 2003 

 Uitkeringen in 

natura 

Intermediair 

verbruik 

Materiële 

verkopen 

Investeringen 

gebouwen & gww 

Investeringen 

overig 

      

Arbeidskosten 0,47 0,47 0,66 0,59 0,56 

w.v. overheid   0,37   

Invoer grondstf. & halffabr. 0,07 0,18 0,06 0,17 0,16 

Invoer diensten 0,05 0,11 0,04 0,05 0,07 

Invoer energie 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Verbruik aardgas 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 

Kapitaalkosten 0,40 0,22 0,23 0,17 0,19 

      

Correctie productiviteitsontw. –0,20 0,00 –1,20 –1,20 –0,30 
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Bijlage C Werknemers- en volksverzekeringen 

In het model van de collectieve sector hebben we geen sluitende boekhouding meer voor de 

vorderingensaldi van de werknemers- en volksverzekeringen. Een belangrijke post die 

bijvoorbeeld niet meer in model zit is de rijksbijdrage aan de sociale fondsen. Dit betekent dat 

het niet meer mogelijk is om het model met lastendekkende premies te draaien. De premies en 

uitkeringen van de werknemers- en volksverzekeringen zitten echter nog wel goed in het model. 

We zouden de premies dus wel zo kunnen vaststellen zodat het verschil tussen premies en 

uitkeringen een bepaalde doelwaarde bereikt.  

Premies en uitkeringen van werknemers- en volksverz ekeringen, mld euro 

  2003 

Werknemersverzekeringen   

Premies p__wn_wv 32,2 

   

Uitkeringen u__wn_wv 31,7 

w.v. uitkeringen arbeidsongeschiktheid uaown___ 10,2 

        uitkeringen WW uwwwn___ 5,4 

        uitkeringen ziekenfondswet uzfwn___ 16,0 

   

Veschil premies en uitkeringen sy_wn_wv 0,5 

   

Volksverzekeringen   

Premies p__wn_vv 33,5 

   

Uitkeringen u__wn_vv 42,2 

w.v. uitkeringen AOW & ANW uaawn___ 24,0 

        uitkeringen AWBZ ubzwn___ 18,3 

        uitkeringen AAW uawwn___ 0,0 

        uitkeringen kinderbijslag ukbwn___ 0,0 

   

Verschil premies en uitkeringen sy_wn_vv − 8,7 

   

 


