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5.1 Een ‘zittende eend’
De overheid omvat een groot aantal organisaties, die vanzelfsprekend heel diverse taken
uitvoeren. Op lokaal en regionaal niveau zijn de decentrale overheden actief: iets meer dan vierhonderd gemeenten, twaalf provincies en ruim twintig waterschappen. Veel, vooral kleinere,
gemeenten werken bij de uitvoering van bepaalde taken samen via met het oog hierop in het
leven geroepen gemeenschappelijke regelingen. Bij de organisatie van de centrale overheid zijn
verschillende indelingen mogelijk.1 Het Rijk omvat de kernministeries en hun baten-lastendiensten – de vroegere agentschappen. De rijksdienst bestaat uit het Rijk plus een aantal zelfstandige
bestuursorganen. Die zbo’s zijn landsbreed belast met de uitvoering van wettelijk opgedragen
taken. Voorbeelden van dergelijke zbo’s zijn de instellingen die de sociale verzekeringen uitvoeren: de Sociale Verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Tot
de rijksoverheid horen – behalve de rijksdienst – ook defensie, politie, rechterlijke macht en de
onderwijsinstellingen.
Bij de meest ruime afbakening van de overheidssector verschaft hij emplooi aan meer dan
een miljoen personen. Een ﬂink aantal van hen werkt in deeltijd. Worden alle banen herleid tot
volle banen, dan bedraagt de werkgelegenheid in 2012 – afhankelijk van de geraadpleegde bron
– tussen 792 duizend (tabel 5.1) en 833 duizend arbeidsjaren.2 Tot aan de eeuwwisseling dijde
het overheidsapparaat gestaag uit. In de loop van de jaren nul richtten kabinetten met een verschillende politieke samenstelling hun pijlen op zowel de personeelsomvang als de apparaatsuitgaven van de rijksoverheid – het totaal van de personele en de materiële uitgaven. Bestuurders
van decentrale overheden lieten zich op dit vlak niet onbetuigd. Veel gemeenten en provincies
begonnen hun personeelsbestand af te slanken.
Tijdens het bewind van de kabinetten-Balkenende I, II en III (in de periode 2003-2007) verdwijnen bij de overheid 32 duizend arbeidsjaren werkgelegenheid.3 Daarna streeft het kabinetBalkenende IV (2007-2010) naar een bezuiniging op de apparaatsuitgaven van de rijksdienst, die
oploopt tot 630 miljoen euro in 2011. Dit komt overeen met een reductie van circa 13 duizend
arbeidsjaren bij de departementen, de baten-lastendiensten en de begrotings- en premiegeﬁnancierde zbo’s. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I formuleert voor de apparaatsuitgaven een ﬁnanciële taakstelling die aangroeit tot 1,5 miljard euro in 2015. Structureel (vanaf 2018)
is gerekend met een opbrengst van 1,8 miljard euro.4
Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II doet daar nog een schep bovenop. Vanaf 2016
geldt voor de ‘rijksdienst-plus’ een aanvullende taakstelling, die omhoogschiet tot 900 miljoen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2011), p. B-2.
Centraal Planbureau (2013), p. 37.
Zie De Kam en Wilms (2008, p. 113) voor een overzicht van de ontwikkeling van het personeelsbestand
van de overheid tot 2007. Bij de rijksoverheid vervielen 5 duizend arbeidsjaren in de periode 2003-2007.
Tweede Kamer (2010-2011a), p. 42.
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euro in 2017. Structureel wordt gerekend op een opbrengst van 1,1 miljard euro.5 Een additionele
besparing op de rijksuitgaven van 350 miljoen euro wordt in 2017 bereikt, doordat de afdrachten
aan het gemeentefonds en het provinciefonds evenredig met de bezuiniging op de apparaatsuitgaven van de rijksdienst-plus worden verlaagd.6
Hoewel een zeer aanzienlijk deel van de in het regeerakkoord van de kabinetten-Rutte I
en II verankerde bezuinigingen op de personele en materiële uitgaven nog niet is gerealiseerd,
laat de Miljoenennota 2014 zien dat de reële uitgaven voor het openbaar bestuur tussen 2008 en
2014 aanzienlijk sterker teruglopen (met 7 procent) dan overeenkomt met de daling van het
reële bruto binnenlands product (3 procent).7 De invloed van eerdere bezuinigingen op de apparaatsuitgaven van de centrale overheid laat zich hier gelden. Bovendien zijn gemeenten en
provincies, zoals gezegd, al een aantal jaren bezig hun personeelsbestand geleidelijk aan terug
te brengen.
Dat de apparaatsuitgaven al langer dan tien jaar zo nadrukkelijk bliepen op de bezuinigingsradar van landelijke en lokale politici, hoeft geen verbazing te wekken. Nogal wat burgers
menen dat er ‘te veel ambtenaren zijn’. In verkiezingstijd spelen politici graag in op zulke sentimenten. Het is in de jacht op bezuinigingen bovendien dankbaar prijsschieten op zo’n ‘zittende eend’. Ambtenaren die wijzen op nadelen van een (te) forse afslanking van de overheidsorganisatie wekken bij buitenstaanders immers al snel de indruk zich vooral te bezondigen aan
een oratio pro domo. Eventueel kwaliteitsverlies bij de dienstverlening door een afgeslankte overheid – zoals verminderde controle en toezicht, minder effectieve fraudebestrijding en langere
wachttijden – is voor de kiezers (vooraf ) onzichtbaar. Onbekend is namelijk in welke mate door
eﬃciënter te werken het bestaande niveau van de dienstverlening in stand kan blijven, ook al
vermindert het aantal overheidsdienaren. Onduidelijk is bovendien welke hoeveelheid en kwaliteit van de openbare dienstverlening concreet verloren gaan, wanneer de grenzen van haalbare
doelmatigheidsverbeteringen eenmaal zijn overschreden.
Politici laten zich bij de besluitvorming over de gewenste omvang van het overheidsapparaat vanzelfsprekend niet uitsluitend leiden door (voor)oordelen van hun kiezers. Zij voelen
zich bij hun streven naar een minder begrotelijk apparaat gesterkt door het feit dat in bestuurlijke kringen zelf eveneens de opvatting leeft dat het – ook na eerdere bezuinigingsronden uit
de jaren nul – nog altijd beter en goedkoper kan.8
Een eerste mogelijkheid om het openbaar bestuur eﬃciënter en effectiever te laten functioneren, is volgens het heroverwegingsonderzoek uit 2010 te komen tot een scherpere toedeling van taken, bevoegdheden en de bijbehorende ﬁnanciële middelen. Momenteel zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden vaak onduidelijk en versnipperd verdeeld over diverse
bestuurslagen. Hierdoor ontstaan coördinatieproblemen en bestuurlijke drukte. De eﬃciëntie
en effectiviteit van de overheid kunnen ook toenemen, wanneer bestuurders meer vertrouwen
5
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Tweede Kamer (2012-2013a), p. 40-41. Het gaat om de uitgaven van de departementen en de zbo’s die
taken voor de centrale overheid uitvoeren, plus de uitgaven van de rechterlijke macht, maar zonder die
van defensie en politie.
Volgens de bestuurlijke afspraak ‘samen de trap op, samen de trap af’.
De daling van de reële uitgaven voor openbaar bestuur steekt schril af tegen de groei van de reële
collectieve uitgaven voor de gezondheidszorg (bijna 25 procent) en de sociale zekerheid (20 procent)
in deze periode. Bron: figuur 3.4.3 uit de Miljoenennota 2014; zie Tweede Kamer (2013-2014a), p. 95. Een
berekening met cijfers uit de Macro Economische Verkenning 2014 levert voor de reële zorguitgaven een
stijging van 23 procent op, en voor de uitgaven aan sociale zekerheid een toename met 14 procent.
Werkgroep Openbaar bestuur (2010), p. 22-25. Zie Allers en De Kam (2010) voor een kritische bespreking
van dit heroverwegingsrapport.
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aan de uitvoerders van het beleid en de burgers zelf durven te schenken. Gedetailleerde regels,
uitgebreide verantwoordingsprocessen en stapeling van controles getuigen van wantrouwen
en een risicomijdende opstelling bij makers van overheidsbeleid. Verder zou volgens de heroverweging winst zijn te behalen door de uitvoering te ‘ontkokeren’.9
Deze conclusies brachten de heroverwegingswerkgroep die zich boog over het openbaar
bestuur tot tamelijk vergaande aanbevelingen. Gemeenten zouden via een decentralisatieproces
tal van nieuwe taken kunnen krijgen. Bij een van de bezuinigingsvarianten zouden de provincies
zelfs helemaal verdwijnen.10 Gezien hun omvangrijker werkterrein zouden gemeenten wel fors
moeten worden ‘opgeschaald’. Verschillende van deze elementen – minder provincies, decentralisatie van taken, schaalvergroting van gemeenten – zijn neergeslagen in het regeerakkoord
van het kabinet-Rutte II. Inmiddels stuit de implementatie van deze onderdelen van het regeerakkoord op het nodige verzet, vanzelfsprekend in de eerste plaats van woordvoerders namens
decentrale overheden die in hun bestaan worden bedreigd. Twijfel is daarbij mogelijk, of doel
en middelen bij de beoogde bestuurlijke reorganisatie steeds goed op elkaar zijn afgestemd en
of de gevolgen van omvangrijke decentralisaties bij jeugdzorg, sociale zekerheid en extramurale
zorg voldoende zijn doordacht.11 De bestuurlijke reorganisatie blijft hier verder buiten beschouwing. De focus in dit hoofdstuk ligt op de ontwikkeling van de personeelsomvang en de apparaatsuitgaven bij (delen van) het openbaar bestuur.
5.2 Afslanking: decentrale overheden geven het voorbeeld
Allereerst geeft ﬁguur 5.1 een beeld van de ontwikkeling van de omvang van het overheidspersoneel; de cijfers zijn ontleend aan de internetbijlagen bij de Macro Economische Verkenning 2014
van het Centraal Planbureau.
Figuur 5.1 Werkgelegenheid bij de overheid, 2000-2014 (× 1.000 arbeidsjaren)
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Bron: Centraal Planbureau (2013)
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Het begrip ‘verkokering’ doelt op de situatie waarin overheidsinstanties bij de uitvoering van hun taken
niet verder kijken dan hun eigen mandaat en niet openstaan voor samenwerking met andere instanties
die op hetzelfde of aanverwante beleidsterreinen actief zijn.
Dit zou wijziging van de Grondwet vereisen.
Zie bijvoorbeeld Allers en Hoeben (2013).
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Tussen 2000 en 2003 neemt het personeelsbestand van de overheid volgens deze bron nog met
59 duizend arbeidsjaren toe, en wordt in 2003 een voorlopige piek bereikt van 855 duizend arbeidsjaren. Daarna is aanvankelijk sprake van krimp. Tussen 2006 en 2010 treedt een hernieuwde
groeispurt op. In vier jaar tijd neemt het personeelsvolume met 44 duizend arbeidsjaren toe.
De werkgelegenheid bij de overheid bereikt in 2010 een niet eerder vertoonde piekwaarde van
862 duizend arbeidsjaren. Na dit jaar zet vervolgens een tamelijk spectaculaire daling van het
personeelsbestand in. In 2013 biedt de overheid 52 duizend arbeidsjaren minder emplooi dan
in 2010 nog het geval was. Voor 2014 voorziet het Centraal Planbureau in de Macro Economische
Verkenning 2014 een verdere daling met 15 duizend arbeidsjaren.12 De werkgelegenheid in de overheidssector is dan terug op het peil uit het begin van deze eeuw en haar aandeel in de totale
werkgelegenheid bedraagt onverminderd 12 procent.
De overheidsorganisatie kan in vier hoofdmoten worden opgedeeld (tabel 5.1):
1. de centrale overheid, inclusief de zelfstandige bestuursorganen;
2. de decentrale overheden, inclusief de gemeenschappelijke regelingen;
3. de onderwijssector; en
4. de universitaire medische centra.13, 14
De helft van al het personeel is werkzaam in het onderwijs en bij de universitaire medische centra. Een kwart miljoen arbeidsjaren is gelokaliseerd bij de sector Rijk en de decentrale overheden.
Bij deze vier bestuurslagen gaat het om het openbaar bestuur in de meest gebruikelijke zin van
het woord.15
Het is juist het apparaat van het openbaar bestuur in de hierboven bedoelde engere zin,
dat in de ogen van velen zonder groot bezwaar kan afslanken. Bij veel diensten blijft een forse
personeelsreductie hoogstwaarschijnlijk evenwel niet zonder nadelige gevolgen. Zou bijvoorbeeld bij de Belastingdienst twintig procent van de functies vervallen, dan zal dit ongetwijfeld
leiden tot een daling van de belastingopbrengst.16 Een en ander toont aan dat het in de praktijk
niet zo eenvoudig is om vele tienduizenden arbeidsplaatsen uit het overheidsapparaat weg te
snijden. Ook laat zo’n analyse zien hoe belangrijk het is dat beleidsmakers zo scherp mogelijk
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Centraal Planbureau (2013), p. 37.
Met uitzondering van enkele gemeentelijke voorzieningen en de universitaire medische centra, valt de
gezondheidszorg buiten de sector openbaar bestuur (sector overheid).
Het ligt in de bedoeling een einde te maken aan de ambtenarenstatus van werknemers van de
universitaire medische centra.
Alle cijfers moeten, mede door definitieverschillen, enigszins behoedzaam worden gebruikt. Stukken
van diverse overheidsinstanties geven (zeer) uiteenlopende cijfers over de personeelsomvang van de
overheid, respectievelijk het openbaar bestuur. Neem bijvoorbeeld het jaar 2008. De heroverwegingswerkgroep (Ministerie van Financiën, 2010, p. 66) rapporteerde per ultimo van dat jaar een personeelsbestand van 964 duizend arbeidsjaren. Het Centraal Planbureau (2010, p. 63) geeft voor de werkgelegenheid bij de overheid in 2008 een omvang van 784 duizend arbeidsjaren. De Trendnota Arbeidszaken Overheid
(Tweede Kamer, 2010-2011b, p. 52) geeft voor dat jaar een volume van 955 duizend personen. Bij een
deeltijdfactor van 0,85 komt dit overeen met 812 duizend fte’s.
Dit verklaart waarom de voorgenomen bezuiniging op de apparaatskosten van de Belastingdienst inmiddels is afgezwakt. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II trekt namelijk 157 miljoen euro uit voor
versterking van het toezicht door de Belastingdienst (Tweede Kamer, 2012-2013a, p. 65). Tegenover deze
investering zou een extra opbrengst van 663 miljoen euro staan (Tweede Kamer, 2012-2013b, p. 3-4).
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aangeven welke arbeidsplaatsen in hun ogen concreet zouden kunnen vervallen en dat zij zich
bewust tonen van de gevolgen die dit voor het functioneren van het openbaar bestuur kan hebben.
Tabel 5.1 Personeelsomvang overheid, 2012 (× 1.000 arbeidsjaren)a

Sector Rijk
Sector Defensie
Sector Politie
Rechterlijke Macht
Zelfstandige bestuursorganen
Gemeenten
Provincies
Waterschappen
Onderwijssectoren
Universitaire medische centra
Totaal
a
b

Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk

Kennisbank APS

109
70
64
3
40

109
61
61
3
–
145
11
10
335
58
——
792b

——
287

Het valt op dat de Jaarrapportage voor de sectoren Defensie, Politie en Rechterlijke Macht een in totaal
12.500 arbeidsjaren grotere personeelsomvang vermeldt.
Het Centraal Planbureau (2013) geeft een personeelsomvang van 833 duizend arbeidsjaren.

Bronnen: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a), p. 20-21; www.arbeidenoverheid.nl

Figuur 5.2 toont de ontwikkeling van de personeelsomvang in de publieke sector17 sinds 2005.
In 2012 is de werkgelegenheid bij het openbaar bestuur (in de gebruikelijke zin van het woord)
circa 16 duizend arbeidsjaren lager dan in 2009. In het onderwijs krimpt de werkgelegenheid
in 2011 en 2012 met circa 18 duizend arbeidsjaren. In de gebruikte gegevensbron is het personeel
van de sectoren Politie en Defensie samengevoegd onder de noemer ‘Veiligheid’. De aanvankelijke personeelstoename in beide sectoren samen uit de late jaren nul is sindsdien weer volledig
tenietgegaan. Alleen in de universitaire medische centra is de werkgelegenheid tussen 2005 en
2012 fors toegenomen (met 12 duizend arbeidsjaren), dit in lijn met de sterke banengroei in de
zorgsector in zijn geheel.

17

Uit de gebruikte bron valt niet helemaal op te maken of ‘overheid’ en ‘publieke sector’ een-op-een
samenvallen.
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Figuur 5.2 Personeelsomvang publieke sector, 2005-2012 (× 1.000 arbeidsjaren)
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Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013b), p. 9
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Tabel 5.2 brengt in beeld hoeveel personeel in de periode 2009-2012 bij de rijksoverheid werkzaam was. De dalende trend strookt met het beeld in ﬁguur 5.1 en ﬁguur 5.2. In de periode 20092012 is het totale personeelsvolume bij de rijksoverheid met 4 procent gekrompen. Daarbij zijn
de sectoren Politie en Rechterlijke Macht duidelijk ontzien. Dit is in lijn met de prioriteit die de
binnenlandse veiligheid de laatste jaren heeft. Opmerkelijk is de in verhouding zeer geringe daling van de werkgelegenheid in de sector Defensie: slechts 1 procent.
Tabel 5.2 Personeelsomvang rijksoverheid (× 1.000 arbeidsjaren)

Sector Rijk
Sector Defensie
Sector Politie
Sector Rechterlijke Macht
Zelfstandige bestuursorganen
Totaal

2009

2010

2011

2012

116
72
64
3
45
——
299

114
72
63
3
43
——
295

111
72
63
3
41
——
289

109
70
64
3
40
——

287

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a), p. 20-21

Voor tabel 5.2 is gebruikgemaakt van cijfers uit de jaarrapportage over de bedrijfsvoering van
het Rijk. Dit document verscheen voor het eerst in 2011. De jaarrapportage is bedoeld om leden
van het parlement en anderen te informeren over de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk.
Het gaat daarbij om zaken als het personeelsbeleid, huisvesting, gezamenlijke inkoop, ict-toepassingen en de informatiehuishouding van de overheid (onderdeel 5.3). De bedoeling van de
jaarrapportage is om vroeger gefragmenteerd aan de Tweede Kamer verstrekte informatie te
bundelen. De bundeling in één jaarrapportage is onderdeel van het uitvoeringsprogramma
Compacte Rijksdienst, dat het kabinet-Rutte I eind 2010 in beweging heeft gezet. De derde editie
van de nota18 – duidelijk nog een product in ontwikkeling – biedt nog steeds geen helder, samenhangend en volledig beeld van de totale apparaatsuitgaven van het Rijk.19 De informatie
over de personele bezetting is bovendien verschraald, in vergelijking met de inhoud van de vroegere trendnota.20
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninrijksrelaties (BZK) publiceerde in de periode 1996-2010 jaarlijks deze Trendnota arbeidszaken overheid. De trendnota bevatte gegevens

18

19

20

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a). Het is niet handig dat het Ministerie
van Defensie (‘wegens het unieke karakter’) slechts bij enkele onderwerpen deel uitmaakt van de jaarrapportage. Al hoort het rijkspersoneel werkzaam voor de sector Rechtspraak tot de sector Rijk, de Rechtspraak maakt geen onderdeel van de jaarrapportage uit.
Zie hoofdstuk 3 van de meest recente jaarrapportage (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013a). De regering heeft toegezegd dat de jaarrapportage in de toekomst de ontwikkeling van de
totale apparaatskosten in beeld zal brengen. Zie: Tweede Kamer (2013-2014b), p. 120.
Veel informatie uit de vroegere trendnota is nu via internet beschikbaar: zie www.arbeidenoverheid.nl.
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over al het personeel werkzaam in veertien overheids- en onderwijssectoren (exclusief de zbo’s).
De bestaansgrond van de trendnota was dat het overleg over de arbeidsvoorwaarden bij de overheid in 1993 is gedecentraliseerd. Daarmee ontstaat behoefte aan een periodiek overzicht van
de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden, sociale regelingen en arbeidsmarktpositie van
werkgevers in uiteindelijk veertien sectoren, die elk een eigen collectieve arbeidsovereenkomst
afsluiten met de vakorganisaties van het overheidspersoneel. Tot de sector Rijk horen alle werkgevers, die verplicht zijn de collectieve arbeidsovereenkomst van het Rijk te volgen.21
In het najaar van 2010 verschijnt de trendnota voor het laatst. Daarmee is een belangrijke
papieren bron van informatie opgedroogd. De waarnemingsperiode in de laatst uitgebrachte
trendnota beslaat de jaren 2004-2009 (tabel 5.3). In deze periode is het totale personeelsbestand
bij de vier bestuurslagen, die samen het openbaar bestuur in engere zin vormen, slechts heel
licht teruggebracht. Dit was uitsluitend te danken aan personeelsreducties bij de gemeenten (9
duizend arbeidsjaren) en de provincies (duizend arbeidsjaren). Daarentegen nam het arbeidsvolume in de sector Rijk (exclusief zbo’s) in deze periode met 3 duizend arbeidsjaren toe. Het
jaar 2009 brengt een keerpunt. Daarna daalt de personeelsomvang bij drie van de vier bestuurslagen in twee jaar tijd met in totaal 19 duizend arbeidsjaren. Ten opzichte van de uitgangssituatie
in 2004 is in 2011 voor de vier bestuurslagen samen een afslanking met 25 duizend arbeidsjaren
(8 procent) gerealiseerd.
Tabel 5.3 Arbeidsvolume vier bestuurslagen (x 1.000 arbeidsjaren)

Rijk (exclusief zbo’s)
Gemeenten
Provincies
Waterschappen
Totaal bestuurslagen
a

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

indexa

112
165
13
9
——
299

109
158
12
9
——
288

112
156
12
9
——
289

114
150
12
9
——
285

114
150
12
9
——
285

115
156
12
9
——
292

109
144
11
10
——
274

97
87
86
103
92

Met 2004 = 100.

Bronnen: Tweede Kamer (2010-2011), p. 52; www.arbeidenoverheid.nl

5.3 Vernieuwing van de rijksdienst
In de periode 2005-2009 neemt het arbeidsvolume van het Rijk met 6 duizend arbeidsjaren
toe (tabel 5.3, bovenste regel). Dat is opmerkelijk. Want in 2007 zet het kabinet-Balkenende IV
het programma Vernieuwing van de rijksdienst in de steigers. Doel van deze exercitie – die volgt
op eerdere, (deels) mislukte pogingen om het personeelsbestand van het Rijk te reduceren22 –
is een kleinere en betere rijksdienst te realiseren. Het programma zou in 2011 een besparing van
630 miljoen euro moeten opleveren, via een afslanking van het personeelsbestand met bijna
13 duizend arbeidsjaren. Deze taakstelling had betrekking op de gezamenlijke personeelsomvang van het Rijk plus 35 zbo’s. Zij was destijds voorzien van een ‘dubbel slot’: er zou zowel op
21

22

Bij deze arbeidsvoorwaardelijke definitie vallen de zelfstandige bestuursorganen en het voormalige
Korps Landelijke Politie Diensten buiten de sector Rijk, doordat deze instanties met een andere cao te
maken hebben.
Zie: De Kam en Wilms (2005), p. 202-205; De Kam en Wilms (2008), p. 114 en p. 121.
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geld als op aantallen full-time-equivalenten worden gestuurd. IJkpunt bij de meting in welke
mate de doelstelling werd gehaald was het feitelijk aanwezige personeelsbestand aan het eind
van 2006, te weten 175 duizend fte’s.23 Deze nulmeting is later met terugwerkende kracht tot
driemaal toe herberekend. Dit maakt het lastig om te controleren of en in welke mate de operatie volledig succesvol is geweest.24
Eind 2011 bedroeg de omvang van de rijksdienst – inclusief zbo’s en exclusief de sectoren
Defensie, Politie en Rechterlijke Macht – ruim 138 duizend fte’s. Op het moment van de nulmeting (eind 2006) was die omvang – na alle herberekeningen – nog 149 duizend fte’s. De personeelsomvang is in de tussenliggende periode dus daadwerkelijk met 11 duizend fte’s verminderd.
Rekening houdend met intensiveringen en enkele andere maatregelen had de omvang van de
rijksdienst eind 2011 mogen uitkomen op 144 duizend fte’s. Omdat de feitelijke omvang bijna 6
duizend fte’s kleiner was, oordeelde het kabinet dat ruimschoots aan de beoogde taakstelling
is voldaan.25
Het kabinet-Rutte I stelde zich bij zijn aantreden ten doel om in 2015 circa 1,8 miljard euro
te bezuinigen op de rijksdienst. Het streven is nog steeds hiervan 800 miljoen euro binnen te
halen via het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, dat begin 2011 van de helling liep
en in 2016 moet zijn afgerond. Als onderdeel van dit programma wordt het Rijk (administratief )
één werkgever,26 waardoor ambtenaren – althans in theorie – straks eenvoudiger kunnen worden overgeplaatst. Dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie wordt in toenemende mate ondergebracht bij shared services organisaties. Bij de huisvestingskosten is een
besparing voorzien door veel strakkere normen voor de huisvesting. In Den Haag was in 2012
gemiddeld 1,2 werkplek per fte beschikbaar.27 De norm is om uiterlijk in 2020 gemiddeld per departement op 0,9 werkplek per fte uit te komen. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties is
0,7 werkplek per fte al de norm.28 De huidige 64 datacenters worden samengevoegd tot slechts
vier centra voor de elektronische opslag en verwerking van gegevens. De meest recente, volumineuze rapportage over de bedrijfsvoering bij het Rijk (224 bladzijden) – geeft echter geen inzicht in de besparingen die tot nu toe concreet zijn bereikt.
Het kabinet-Rutte II stuurde acht maanden na zijn aantreden een agenda voor verdere hervormingen van de rijksdienst naar de Tweede Kamer.29 Het kabinet wil de taakstelling uit het regeerakkoord van bijna 1,2 miljard euro30 aan besparingen op de apparaatsuitgaven realiseren
‘met zo min mogelijk gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening’. Dat zal een zware
opgave blijken te zijn, want inclusief eerdere taakstellingen dalen de apparaatsuitgaven in de
periode 2010-2018 van naar schatting van ruim 17 miljard euro tot rond 13 miljard euro (tabel

23
24
25
26
27

28
29
30

Tweede Kamer (2007-2008), p. 43-45.
Bouwmans (2011).
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012), p. 7.
Arbeidsrechtelijk zijn de ministeries elk nog een afzonderlijke werkgever.
De spreiding in het aantal vierkante meter brutovloeroppervlak per fte is opvallend groot. Het Ministerie
van Financiën is het zuinigst (24,8 m2); de medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (41,7 m2) en die van het Ministerie van Algemene Zaken (46,1 m2) hebben gemiddeld de meeste
werkruimte. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a), p. 37.
In de praktijk kunnen zulke normen vreemd uitpakken. Het is bijvoorbeeld moeilijk voorstelbaar dat het
aantal fysieke zetels in de Tweede Kamer zou worden teruggebracht van 150 tot 105.
Tweede Kamer (2012-2013c).
Dit is de al genoemde algemene taakstelling van 1,1 miljard euro, vermeerderd met aanvullende
besparingen op de taken van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (45 miljoen euro) en het
postennetwerk van Buitenlandse Zaken (40 miljoen euro).
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5.4, laatste kolom). Het kabinet denkt een deel van dit bedrag te kunnen vinden door grotere
eﬃciëntie bij de huisvesting, door gezamenlijke inkoop en toepassingen van informatie- en
communicatietechnologie. Deze besparingen zijn echter al verwerkt in de beoogde dekking van
de bezuinigingen van het kabinet-Rutte I (zie vorige alinea). Het kabinet onderkent dat ook de
werkgelegenheid zal dalen. De personeelsomvang van de rijksdienst31 vermindert naar raming
met 8 tot 12 procent op een totaal van circa 150 duizend fte’s, afgezien van in de toekomst eventuele politiek gewenste intensiveringen.
De hervormingsagenda constateert dat de rijksdienst zich moet aanpassen ‘om bij de tijd
te blijven’. Een complicatie hierbij is dat het personeel vergrijst. Zijn gemiddelde leeftijd is tussen
2009 en 2012 toegenomen van 44,3 tot 46,2 jaar.32 Zonder te willen generaliseren, zijn er veel
aanwijzingen dat oudere werknemers meer moeite hebben om mee te groeien met snelle organisatorische en technologische ontwikkelingen. Een relatief vergrijsde organisatie moet extra
moeite doen om niet achterop te raken.
5.4 Ombuigingen bij de apparaatsuitgaven van de rijksdienst, 2013-2017
Het in 2007 gestarte programma Vernieuwing Rijkdienst en zijn verlengstuk vormen de
opmaat voor maatregelen om de uitgaven voor het openbaar bestuur terug te dringen. Hierbij
berijden opeenvolgende kabinetten ingaande 2010 een dubbel spoor. Voor het rijksapparaat
zijn enerzijds nog stringenter bezuinigingstaakstellingen geformuleerd. Daarnaast geldt voor
de ambtenarensalarissen al enkele jaren een ‘nullijn’.
Het Coalitieakkoord 2007 mikte via de afslanking van het rijksapparaat op een besparing ter
grootte van 630 miljoen euro.33 Daarna volgden nog vier afslankingsoperaties. De meest recente
daarvan is de in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II geformuleerde reductie van de uitgaven voor het rijksapparaat, die vanaf 2018 structureel 1,1 miljard euro moet opbrengen. Kamerleden die het zicht op de als dakpannen over elkaar liggende operaties inmiddels een beetje
kwijt zijn, vragen bij de voorbereiding van de algemene beschouwingen over de rijksbegroting
voor 2014 om een totaalbeeld. Dit laat zien dat, ten opzichte van de uitgavenontwikkeling bij
ongewijzigd beleid – zoals die medio 2007 werd geraamd – het uitgavenpeil voor het rijksapparaat in 2014 cumulatief 2,4 miljard euro lager ligt. Structureel bedraagt de bezuiniging uiteindelijk zelfs 4,2 miljard euro (tabel 5.4). Door departementale herindelingen is niet aan te geven
welk deel van deze totale bezuiniging bij welk departement neerslaat.34
De besparing door de vijfjarige nullijn voor de ambtenarensalarissen – niet alleen die van
de rijksambtenaren – komt cumulatief uit op 3,8 miljard euro (tabel 5.4). Hoewel ook dit bedrag
is opgenomen in de kolom met de structurele effecten op de uitgaven voor het openbaar bestuur, verdient het de aandacht dat het Centraal Planbureau (CPB) bij het berekenen van de effecten van verkiezingsprogramma’s weigert een structureel effect toe te kennen aan voorstellen,
waarbij de ambtenarensalarissen achterblijven bij de loonontwikkeling in de marktsector. Het
CPB gaat er namelijk van uit dat de daarmee bereikte matiging van de ambtenarensalarissen in
latere jaren wordt tenietgedaan door een inhaalbeweging.35 De overheidswerkgevers zouden
aan een corrigerende salarisronde op den duur niet kunnen ontkomen, om bij de werving en
het vasthouden van personeel concurrerend op de arbeidsmarkt te blijven.
31
32
33
34
35

Hier: de sector Rijk, plus de zelfstandige bestuursorganen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2013a), p. 21.
Zie onderdeel 5.4.
Tweede Kamer (2013-2014b), p. 56.
Centraal Planbureau (2012), p. 5.
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Tabel 5.4 Ombuigingen openbaar bestuur (miljoenen euro)

Taakstelling rijksapparaat
Nullijn voor salarissen
Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

structureel/
cumulatief

–
600
——
600

800
800
——
1.600

1.100
900
——
2.000

1.600
750
——
2.350

2.400
750
——
3.150

4.200
3.800
——
8.000

Bron: Tweede Kamer (2013-2014c), p. 54

Anders dan in 2007 het geval was bij het programma Vernieuwing van de rijksdienst, kennen
de regeerakkoorden uit 2010 en 2012 niet langer een ‘dubbel slot’. De in het regeerakkoord nagestreefde opbrengst luidt nu uitsluitend in euro, niet mede in fte’s. Dit geeft departementen,
net als in de periode voor 2007, de vrijheid ook andere apparaatsuitgaven – voor huisvesting,
inhuur van externen, de aanschaf van computers en zelfs, hoewel niet geoorloofd, in sommige
gevallen programma-uitgaven – op te offeren om opgelegde taakstellingen te halen.36 De nu
gekozen aanpak is evenwel verdedigbaar, omdat het personeelsbestand zo fors krimpt dat bijvoorbeeld met veel minder meters vloeroppervlakte kan worden volstaan om alle blijvende
ambtenaren een werkplek te bieden.
Aangezien de begroting voor 2014 in het jaarboek centraal staat, is het zoeklicht hier gericht op de meest recente tranche van de ombuigingen op het rijksapparaat van 1,1 miljard euro.
De hiermee beoogde ombuiging vloeit rechtstreeks voort uit het regeerakkoord van het huidige
kabinet. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft het kabinet een verbijzondering van de
budgettaire taakstelling per departement verschaft (tabel 5.5). Bij het gepresenteerde beeld valt
de back loading op. Het zwaartepunt bij de realisatie van de doelstelling ligt – net zoals bij eerder
op touw gezette, vergelijkbare operaties –, in de tweede helft van de reguliere kabinetsperiode.
De ‘aanslag’ op de apparaatsuitgaven kent drie smaken, die zich verhouden als 13,3 : 8,9 : 4,4
procent, dus als 3 : 2 : 1. Relatief worden Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het
meest ontzien; beide departementen leveren 4,4 procent in. In absolute zin (in euro) levert Financiën desondanks de op een na grootste bijdrage aan de nagestreefde ombuiging, doordat
bij de Belastingdienst zoveel mensen werken.

36

De Kam en Wilms (2008), p. 121.
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Tabel 5.5 Budgettaire verwerking taakstelling apparaatsuitgaven (miljoenen euro)a
Departement

2016

2018

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (13,3%)
Buitenlandse Zaken (13,3%)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (13,3%)
Defensie (8,9%)
Economische Zaken (8,9%)
Infrastructuur en Milieu (8,9%)
Veiligheid en Justitie (8,9%)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (8,9%)
Financiën (4,4%)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (4,4%)
Overig

24
23
24
17
34
43
125
9
49
23
3
——
374

64
63
67
48
93
119
344
26
135
65
8
——
1.033

Totaal
a

aandeel (%)
6,2
6,1
6,5
4,6
9,0
11,5
33,3
2,5
13,1
6,3
0,8
——
100,0

Departementen gegroepeerd naar dalend kortingspercentage en per ‘kortingsgroep’ alfabetisch gerangschikt.

Bron: Tweede Kamer (2013-2014c), p. 120

In de toelichting op het centrale apparaatsartikel uit hun ontwerpbegroting voor 2014 laten de
departementen zien hoe zij hun taakstelling meerjarig verwerken. Raadpleging van de stukken
van de drie departementen die elk meer dan 100 miljoen euro moeten verhapstukken, levert de
volgende inzichten op.
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) neemt in zijn eentje een derde van de totale
taakstelling voor zijn rekening (344 miljoen euro). De verdeling van de taakstelling over de grootste onderdelen van VenJ (tabel 5.6) maakt duidelijk dat de kaasschaaf dit keer in de lade is gelaten. Bij de grote uitvoeringsorganisaties raakt het Openbaar Ministerie vanaf 2017 structureel
51,5 miljoen euro kwijt, wat overeenkomt met 11 procent van het uitgavenniveau in 2014. De
rechterlijke macht levert structureel 92 miljoen euro in, dat is bijna 9 procent ten opzichte van
het uitgavenpeil in 2014. Bij de agentschappen vindt het leeuwendeel van de korting plaats bij
de Dienst Justitiële Instellingen (90 miljoen euro; 7,3 procent van het budget voor 2014) en bij
de Immigratie en Naturalisatie Dienst (28,7 miljoen euro; 10,6 procent van het budget voor
2014). De bijdrage van de zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke
taak (rwt’s) is in verhouding gering. Dit komt, doordat de Nationale Politie (4,93 miljard euro)
volledig buiten schot blijft. In de sfeer van zbo’s en rwt’s is hoofdzakelijk geschrapt in de post
voor de Politieacademie (bijna 10 miljoen euro, wat overeenkomt met 7,9 procent van het voor
2014 begrote bedrag).
Opvallend is verder dat de taakstellingen zijn vastgelegd tot op het niveau van duizend
euro (in 2017). Zo weet de beheerder van het Bureau Financieel Toezicht nu al dat zijn budget
voor 2017 met exact 216 duizend euro is verlaagd. De belastingbetalers mogen hopen dat de ijver
en inzet die aan de dag zijn gelegd bij de verdeling van de taakstelling over een groot aantal
dienstonderdelen en organisaties ook worden betracht bij het waarmaken van de getoonde ambitie. De Memorie van Toelichting verwijst in dit verband naar verschillende plannen en programma’s waarover het parlement al bericht heeft ontvangen. Een bespreking van die voornemens voert hier tot te veel detail.
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Tabel 5.6 Verdeling taakstelling Veiligheid en Justitie (miljoenen euro)
Dienstonderdeel
Kerndepartement
Grote uitvoeringsorganisaties
Agentschappen (lasten)
Zbo’s en rwt’s

Apparaatsuitgaven in 2014

Taakstelling

in % uitgaven

410
1.540
1.705
5.850

34
158
130
22

8,0
10,3
7,6
0,4

Bron: Tweede Kamer (2013-2014d), p. 85-86

Anders dan VenJ, realiseert het Ministerie van Financiën de structurele taakstelling van 135 miljoen euro niet al in het jaar 2017, maar eerst in 2018. De versleuteling van dit bedrag over het
kerndepartement en de Belastingdienst is conform de kaasschaafmethode (tabel 5.7). De Belastingdienst levert zijn eerste bijdrage aan de opgelegde taakstelling pas in 2016 (46 miljoen euro).
In twee jaar tijd loopt dit op naar de structurele korting van 126 miljoen euro. De verklaring voor
de vertraging ligt bij de taakstelling voor de Belastingdienst uit het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte I (188 miljoen euro), die in 2015 voor het overgrote deel moet zijn gehaald. Pas in
de jaren daarna ontstaat ruimte voor het realiseren van de nieuwe, bijkomende taakstelling.
Hier staat wel de al genoemde intensivering van 157 miljoen euro tegenover, die is bedoeld om
te komen tot aanscherping van toezicht en invordering.37
Tabel 5.7 Verdeling taakstelling Financiën (miljoenen euro)
Dienstonderdeel

Apparaatsuitgaven in 2014

Kerndepartement
Belastingdienst

205
2.697

Taakstelling
9,4
125,7

in % uitgaven
4,6
4,6

Bron: Tweede Kamer (2013-2014e), p. 66-67

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) realiseert de opgelegde taakstelling van 119
miljoen euro bijna geheel met ingang van 2017. Wel geeft de Memorie van Toelichting aan dat
‘op basis van nog concreet uit te werken maatregelen door de afzonderlijke dienstonderdelen
in een later stadium een nadere invulling van de taakstelling zal plaatsvinden’.38 Waarschijnlijk
geldt dit voor meer departementen, maar de analyse blijft hier beperkt tot de ‘grote drie’.
IenM heeft gekozen voor gedifferentieerde kortingspercentages (tabel 5.8). Het beeld bij
de agentschappen wordt gedomineerd door Rijkswaterstaat. De apparaatskosten van RWS zijn
voor 2014 begroot op 975 miljoen euro. Daar gaat structureel 53,1 miljoen euro (5,4 procent)
van af. Bij de Inspectie voor de leefomgeving en transport (apparaatsuitgaven volgend jaar 142
miljoen euro) is de korting structureel kleiner: 3,6 procent. Bij het KNMI, met apparaatsuitgaven

37
38

Zie voetnoot 16 en Tweede Kamer (2013-2014e), p. 67.
Tweede Kamer (2013-2014f ), p. 129.
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van 42 miljoen euro, bedraagt het kortingspercentage slechts 1,2.39 Bij de uitgaven van de zbo’s
en overige instellingen gaat het mes vooral in de apparaatsuitgaven van Prorail, dat het met
20,5 miljoen euro minder moet doen. De apparaatsuitgaven van Prorail zijn voor komend jaar
begroot op 336 miljoen euro.40
Tabel 5.8 Verdeling taakstelling Infrastructuur en Milieu (miljoenen euro)
Dienstonderdeel

Apparaatsuitgaven in 2014

Kerndepartement
Agentschappen (bijdragen aan)
Zbo’s en overige instellingena
a

Taakstelling

in % uitgaven

320
1.167

37,3
59,3

11,7
5,1

336

20,5

6,1

Exclusief de kortingen op de bijdragen aan het Kadaster (0,9 miljoen euro) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (1 miljoen euro).

Bron: Tweede Kamer (2013-2014f ), p. 127-129

5.5 Slotsom
Bij de jacht op bezuinigingen vormen de apparaatsuitgaven van de overheid ogenschijnlijk
een gemakkelijk doelwit; zij zijn een ‘zittende eend’ (onderdeel 5.1). De vermindering van het
personeelsvolume bij de rijksdienst is traag op gang gekomen. Gemeenten en provincies liepen
in de jaren nul voorop bij de afslanking van hun ambtelijk apparaat. Vanaf 2010 lopen de personeelsaantallen ook bij de rijksoverheid zienderogen terug. Alleen bij de waterschappen nam
het personeelsbestand recent nog met enkele honderden toe (onderdeel 5.2). Onduidelijk is
vooralsnog in welke mate de in gang gezette personeelsreducties hoeveelheid en kwaliteit van
de productie door de rijksdienst negatief zullen beïnvloeden. Dankzij de voortgaande hervorming van de rijksdienst wordt in elk geval doelmatiger gewerkt. Die eﬃciëntiewinst helpt om
een deel van de bezuinigingen bij de ministeries, hun agentschappen en de zelfstandige bestuursorganen te kunnen realiseren (onderdeel 5.3). De ingevolge het regeerakkoord van het
kabinet-Rutte II te bezuinigen bedragen zijn tot en met het jaar 2017 al gekort op de departementale meerjarenbegrotingen. Een analyse van de drie begrotingen waarbij de ombuigingen
meer dan 100 miljoen euro bedragen toont aan dat de invulling van de ingeboekte bezuinigingen op heel wat punten nog openstaat (onderdeel 5.4).

39

40

Het bedrag van de taakstelling voor het KNMI (0,591 miljoen euro) kan ook worden uitgedrukt als percentage van de omzet van het KNMI ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die voor 2017 is begroot op 47,3 miljoen euro. In dat geval bedraagt de korting 1,1 procent. Zie:
Tweede Kamer (2013-2014f ), p. 133.
Tweede Kamer (2013-2014g), p. 27.
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