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Bijlage K.2  Wetenschappelijk onderzoek en innovatie 

Tabel K.2.1       Mutaties budgetten wetenschappelijk onderzoek en innovatie  

 Niveau
c             

 Mutatie                    

 2010 2014 CDA PvdA SP VVD PVV GL ChrU D66 SGP 

 mld euro                   

            
Wetenschap

a
 1,83  − 0,09 0,00 − 0,06 0,00 −0,42 0,18 − 0,08 0,05 0,22 

            
Innovatie 2,17 1,79 0,02 − 0,20 0,00 − 0,10 − 0,78 0,22 − 0,25 0,15 0,00 

- Generiek 0,96 0,80 0,11 0,00 0,00 0,20 − 0,30 0,40 0,01 0,10 0,06 

- Thema 0,59 0,48 − 0,17 − 0,20  0,00 − 0,31 −0,23  − 0,14 − 0,18 0,00 − 0,06 

- MKB  0,15 0,14 0,04 0,00  0,00 0,01 −0,03  − 0,01 0,00 0,05 0,04 

- GTI’s
b
 0,48 0,36 0,04 0,00  0,00 0,00 −0,22  − 0,03 − 0,07  0,00 − 0,04 

            
Kosten 

Uitvoering 

0,11 0,09 − 0,01 − 0,02 0,00 − 0,03 −0,04  − 0,01 − 0,02  0,01 0,00 

            a
 Inclusief immigratie van kenniswerkers. 

b
 Grote Technologische Instituten Inclusief maatregel ‘Uitbesteding kenniswerkers’. 

c
 Bron: Rapport Brede Heroverwegingen, nr. 8, blz. 52. De kosten van uitvoering zijn met 50% verhoogd, omdat de cijfers op blz. 52 

alleen lonen omvatten. Het cijfer voor wetenschap is geraamd op basis van CBS, Kennis en Economie 2008, staat 2.2.1, waarbij is 

aangenomen dat de derde geldstroom geheel wordt ingezet voor onderzoek. Aan dit bedrag is het budget voor kennisimmigranten 

toegevoegd. 
 

 

Bijlage K.3  Zorg 

De zorguitgaven stijgen in het basispad van de Economische Verkenning 2011-2015 met reëel 

4% per jaar. In dat basispad is gerekend met een sterke verhoging van de eigen betalingen zvw 

en awbz. Daardoor stijgen de collectief gefinancierde zorguitgaven met 3% per jaar.  

De negen politieke partijen hebben niet gekozen voor die sterke verhoging van de eigen 

betalingen, zij hebben andere keuzes gemaakt om de groei van de collectief gefinancierde 

zorguitgaven in te perken. In dit overzicht vergelijken we die keuzes, beginnend met de 

maatregelen op het gebied van de zvw: de manier waarop de curatieve zorg is georganiseerd, de 

omvang van het collectief verzekerde pakket, overige maatregelen, en tenslotte ook de eigen 

risico’s zvw die de partijen wèl hebben gekozen. Daarna volgt een vrijwel identiek overzicht 

voor de awbz. Daaruit blijkt dat in deze verkiezingsprogramma’s voor de eerste keer in de 

geschiedenis ook veel aandacht is besteed aan de langdurige zorg. We sluiten af met een 

overzicht van de effecten van al deze voorstellen op de zorgpremies, het EMU-saldo, de groei 

van de werkgelegenheid in de zorg en het resulterende groeipad voor de collectief gefinancierde 

zorguitgaven. 

De manier waarop de curatieve zorg is georganiseerd 

Belangrijke vraag bij de curatieve zorg is hoe partijen aankijken tegen de verdere ontwikkeling 

van de manier waarop de sector is georganiseerd. Dit betreft vele aspecten met vele nuances. 
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