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1. Inleiding
Voor de afbakening van de sector overheid speelt het onderscheid tussen markt
productie enerzijds en overige niet-markt productie anderzijds een belangrijke rol.
Hieraan werd in het ESER 1979 weinig aandacht besteed. Toepassing van de
zogenoemde 50%-regel - een confrontatie van productiekosten en opbrengsten
uit verkopen - werd wel voorgeschreven, maar alleen voor een bij afspraak
vastgestelde groep activiteiten (zie ESER 1979, par. 313). Hierbij werd niet nader
omschreven wat de inhoud van de post 'opbrengsten uit verkopen' was. In de
praktijk leverde dit echter nauwelijks problemen op, vooral vanwege de in het
ESER 1979 voorgeschreven registratie van de sociale uitkeringen in natura. Deze
uitkeringen in natura werden, tezamen met de sociale uitkeringen in geld,
geregistreerd als inkomensoverdrachten (van de overheid of van IZW’s ten
behoeve van huishoudens) aan de huishoudens (ESER 1979, par. 475). De
levering van goederen en diensten aan huishoudens, die samenhangt met deze
uitkeringen in natura, werd rechtstreeks toegerekend aan het finaal verbruik van
gezinshuishoudingen (ESER 1979, par. 330 g). Dit betekende automatisch dat bij
de producent van de geleverde goederen en diensten de waarde van de sociale
uitkering in natura werd meegeteld als opbrengst uit verkopen.
In het nieuwe ESR 1995 wordt uitgebreid ingegaan op het onderscheid tussen
markt en overige niet-markt output en markt en overige niet-markt producenten.
Veel aandacht wordt besteed aan de top-down benadering (eerst de institutionele
eenheid, dan de bedrijfseenheid en tenslotte de producten) en de toepassing van
de 50%-regel. Bij dit laatste wordt onder meer nader ingegaan op de inhoud van
de post 'opbrengsten uit verkopen'.
Ook de afbakening van de sociale uitkeringen in natura wordt uitgebreid
beschreven. Dit gebeurt vooral omdat deze uitkeringen een belangrijke rol spelen
bij het in het ESR 1995 geïntroduceerde onderscheid tussen de consumptieve
bestedingen en de werkelijke consumptie. Ook wordt nog de relatie gelegd met
de afbakening van de subsidies. Maar de relatie tussen de afbakening van deze
sociale uitkeringen in natura en de inhoud van de post 'opbrengsten uit verkopen'
wordt niet expliciet genoemd. Het verband tussen beide begrippen is echter wel
degelijk van belang. Een bijdrage van de overheid registreren als sociale uitkering
in natura impliceert namelijk dat in de goederen- en dienstensfeer in eerste
instantie een levering wordt geregistreerd van de producerende eenheid aan de
overheid, rechtstreeks toegerekend aan de consumptieve bestedingen van de
overheid. Bij de producerende eenheid wordt in zo’n geval de bijdrage van de
overheid (meestal) beschouwd als onderdeel van de opbrengsten uit verkopen
(zie ook het voorbeeld van de gezondheidszorg in ESR 1995, par. 3.34c).
Daardoor heeft het - via de toepassing van de 50%-regel - invloed op de keuze
tussen markt en overige niet-markt productie voor de betreffende producent en
dus ook op de sectortypering van de producerende eenheid.
In deze notitie wordt gepoogd een nadere precisering te geven van de 50%-regel,
die een rol speelt bij het onderscheid tussen markt en overige niet-markt
eenheden. Hierbij ligt het zwaartepunt op de bespreking van eenheden die
(grotendeels) worden gefinancierd door de overheid. Dit wordt in paragraaf 2
nader uitgewerkt. Vervolgens wordt in paragraaf 3 aandacht besteed aan de
sectortypering van de overige niet-markt eenheden. Hierbij is het criterium van
financiering en controle door de overheid van belang. In paragraaf 4 wordt een
schematisch overzicht gegeven van de resulterende indeling van eenheden naar
type producent en sector. De praktische toepassing van de twee genoemde
criteria op enkele (groepen van) instellingen zal in paragraaf 5 worden besproken.
Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld dat de (sub-)sectorindeling van markt
eenheden dus buiten het kader van deze notitie valt. Ook de indeling van niet of
nauwelijks door de overheid gefinancierde instellingen wordt niet besproken.
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2. Indeling institutionele eenheden naar type productie
2.1 Inleiding
Bij de indeling van institutionele eenheden naar type van productie - dus markt
productie of overige niet-markt productie - vormen de privaatrechtelijke eenheden
(m.u.v. de IZW's) en de producerende eenheden zonder rechtspersoonlijkheid
(met name huishoudens met productieve activiteiten: zelfstandigen, eigen
woningbezit e.d.) geen probleem. Deze eenheden produceren in het algemeen
alleen markt goederen en diensten. Zoals eerder vermeld, wordt de
(sub-)sectorindeling van deze markt eenheden, i.c. de indeling naar de
subsectoren van S.11, S.12 en S.14, in deze notitie niet besproken.
Bovenstaande impliceert dat de 50%-regel alleen moet worden toegepast op de
publiekrechtelijke eenheden en de IZW's (zie ook tabel 3.1 in ESR 1995).
2.2 De 50%-regel
In het SNA 1993 is markt output gedefinieerd als output die tegen economisch
significante prijzen op de markt wordt verkocht (SNA 6.45). Prijzen zijn
economisch significant wanneer zij een significante invloed hebben op de
hoeveelheid producten die een producent bereid is voort te brengen of op de
hoeveelheid producten die de kopers willen aanschaffen. Indien output tegen
niet-significante prijzen wordt verkocht is er sprake van overige niet-markt output.
Operationalisering van dit criterium is zeer lastig. Daarom is in het ESR 1995 een
nadere aanscherping ervan gegeven: de 50%-regel.
De 50%-regel houdt het volgende in: als de opbrengsten uit verkopen meer zijn
dan 50% van de productiekosten, dan is er sprake van economisch significante
prijzen, dus markt productie. Indien de opbrengsten uit verkopen minder zijn dan
50% van de productiekosten, dan betreft het overige niet-markt productie.
In deze 50%-regel worden dus de opbrengsten van de verkopen van de output
vergeleken met de productiekosten ervan. Maar, wat wordt begrepen onder de
productiekosten en wat onder de opbrengsten uit verkopen?
•

De productiekosten
Hieronder vallen de volgende transacties:
- de beloning van werknemers
- het intermediair verbruik
- het verbruik van vaste activa
- de niet-productgebonden belastingen op productie
(de niet-productgebonden subsidies worden hier niet van afgetrokken)

•

De opbrengsten uit verkopen
Onder deze post vallen drie soorten inkomsten:
- de 'normale' inkomsten uit verkopen van de output op de markt (excl. de in
de prijs van het product begrepen productgebonden belastingen; dit
correspondeert dus met een waardering van de verkopen tegen
basisprijzen)
- inkomsten in de vorm van bijdragen van de overheid of van de EU,
voorzover deze bijdragen een relatie hebben met het volume of de waarde
van de output. In het algemeen gaat het dan om productgebonden
subsidies. Als de inkomsten het karakter hebben van een generieke
tekortfinanciering door de overheid, mogen deze dus niet worden
meegenomen
- inkomsten, ontvangen van de overheid of IZW’s t.b.v. huishoudens voor
rechtstreekse levering van de output aan huishoudens. Dit geldt alleen voor
de output van individuele goederen en diensten, waarvoor de overheid
betaalt in de context van de sociale risico's en behoeften van gezinnen en
waarbij er een relatie is tussen de bijdrage en de prijs of het volume van het
product. Deze bijdragen van de overheid of IZW’s t.b.v. huishoudens
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worden in de tertiaire inkomensverdelings-rekening geclassificeerd als
sociale uitkeringen in natura
Voor een consistente toepassing van de 50%-regel moeten de kosten voor
investeringen in eigen beheer niet in de beschouwing worden meegenomen.
Met name de laatste post bij de opbrengsten uit verkopen en de relatie ervan met
de tweede post, behoeft nadere uitleg. Het derde geval doet zich voor als de
bijdrage van de overheid of IZW’s t.b.v. huishoudens bedoeld is voor goederen
en diensten die door de producenten gratis of tegen sterk gereduceerde prijs
rechtstreeks en individueel worden geleverd aan gezinnen in de context van
sociale risico's en behoeften en waarop deze huishoudens een bij wet vastgelegd
recht hebben. Deze bijdrage, die een relatie moet hebben met het volume of de
prijs van het product, dient bij de producent dan niet als ontvangen
productgebonden subsidie te worden geboekt, maar als opbrengsten uit de
verkopen van goederen en diensten (zie par. 4.38 j). Deze output wordt dus
'verkocht' aan de overheid of de IZW’s t.b.v. huishoudens en daar rechtstreeks
toegerekend aan hun consumptieve bestedingen. In de tertiaire
inkomensverdelingsrekening van de overheid en de IZW’s t.b.v. huishoudens
worden deze betalingen vervolgens als sociale uitkeringen in natura naar de
sector huishoudens geleid. De sociale uitkeringen in natura vormen een
onderdeel van de hoofdtransactie sociale uitkeringen. In par. 4.83 wordt dit in de
definitie van sociale uitkeringen ook expliciet aangegeven: '...they include
payments from general government to producers which individually benefit
households and which are made in the context of social risks or needs'. In deze
definitie wordt de relatie tussen de bijdrage en de individuele dienstverlening
benadrukt.
Uit het voorgaande blijkt dus dat de classificatie van de bijdragen van de overheid
en IZW’s huishoudens een rol speelt bij de vaststelling van de verkopen van
goederen en diensten van een producent en daardoor (via het 50%-criterium) bij
het onderscheid tussen markt en overige niet-markt productie. Wanneer
bijvoorbeeld een bijdrage van de overheid beschouwd wordt als een sociale
uitkering in natura (waarbij ook sprake is van een relatie met de prijs of het
volume van het product), dan telt deze mee bij de verkopen van de producent. Dit
betekent dat in de meeste gevallen de betreffende producent dan wordt
ingedeeld bij de markt producenten. Als de bijdrage echter wordt gezien als een
inkomensoverdracht, dan telt deze niet mee bij de verkopen en is meestal sprake
van een overige niet-markt producent. In het ESR 1995 wordt in par. 3.36 hier
expliciet aandacht aan besteed met een voorbeeld over de financiering van het
onderwijs.
In feite kan hieruit worden afgeleid dat in de praktijk classificatie van bijdragen van de overheid (of IZW’s t.b.v. huishoudens) als sociale uitkering in
natura in het verlengde ligt van een classificatie als productgebonden
subsidie. De ontvanger van deze bijdrage is daarom in het algemeen een
markt producent, omdat deze bijdragen meetellen bij de verkopen. Als er
daarentegen sprake is van een meer generieke bijdrage, zal deze moeten
worden geclassificeerd als een inkomensoverdracht en is de ontvanger in
het algemeen een overige niet-markt producent.
Hiermee wordt dan ook meer samenhang verkregen met de meer generieke
bijdragen van de overheid aan instellingen, die diensten leveren buiten het terrein
van de sociale zekerheid. Deze inkomensoverdrachten worden bij de toepassing
van de 50%-regel dus niet in de beschouwing meegenomen.
Uit bovenstaande blijkt dat de transactieclassificatie van met name bijdragen van
de overheid invloed heeft op de indeling naar type producent. Immers, de inhoud
van de post opbrengsten uit verkopen in de 50%-regel hangt hiermee samen. In
onderstaand schema zijn de criteria voor de classificatie van de lopende
bijdragen van de overheid nog eens samengevat.
In de gevallen dat de bijdragen moeten worden meegerekend als opbrengsten uit
verkopen in de toepassing van de 50%-regel, zal in het algemeen de
ontvangende eenheid (daardoor) als markt producent worden getypeerd. Bij deze
eenheid worden de bijdragen van de overheid dan geregistreerd als verkopen
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van goederen en diensten aan de overheid (nr. 1) of als ontvangen
productgebonden subsidies (nr. 3).

Lopende bijdragen van de overheid naar transactiecategorie
sociale
risico’s/
behoeften?

relatie tot
volume/prijs
van output?

ja

ja
nee

nee

transactie van overheid

soc. uitk. in natura van
overheid
ink. overdr./ niet-prod. geb.
subsidie van overheid

in 50%-regel
meetellen bij
ontvanger?

nr

ja

1

nee

2

ja

Prod. geb. subsidie van
overheid

ja

3

nee

ink. overdr./ subsidie van
overheid

nee

4

Als de bijdragen van de overheid geen rol spelen in de toepassing van de 50%regel, kan de ontvangende eenheid in principe zowel een markt als een overige
niet-markt producent zijn. Indien de bijdragen een generiek karakter hebben en
naar aard binnen de sociale zekerheid vallen, worden de bijdragen meestal
geregistreerd als inkomensoverdrachten (nr. 2). De ontvangende eenheid zal in
het algemeen dan een overige niet-markt producent zijn. In een specifieke
situatie kan er sprake zijn van een niet-productgebonden subsidie. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de overheid een algemene loonsubsidieregeling
uitvoert ten behoeve van de bevordering van de arbeidsdeelname (volgens ESR
1995, par. 4.84 h is dit één van de bij afspraak vastgelegde sociale risico’s). Dit
soort subsidies kan zowel aan markt als overige niet-markt producenten worden
verstrekt.
Ingeval het generieke bijdragen van de overheid betreft buiten de sociale
zekerheid (nr. 4), zijn er ook meerdere mogelijkheden. Als de ontvangende
eenheid een markt producent is zal de bijdrage van de overheid worden
geregistreerd als een productgebonden subsidie (bv. bij tekortfinanciering van
een quasi-vennootschap van de overheid) of als een niet-productgebonden
subsidie (bv. een loonsubsidie aan een markt producent). Als de ontvangende
eenheid daarentegen een overige niet-markt producent is zal de bijdrage meestal
worden geboekt als een inkomensoverdracht. In een enkel geval wordt de
bijdrage geclassificeerd als niet-productgebonden subsidie, namelijk als het een
bijdrage betreft in het kader van een algemene subsidieregeling van de overheid,
bedoeld voor alle typen van producenten (zoals een loonsubsidieregeling).
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3. Indeling van overige niet-markt eenheden naar sector
3.1 Inleiding
In het ESR 1995 worden de volgende sectoren onderscheiden:
S.11 Niet-financiële ondernemingen
S.12 Financiële instellingen
S.13 Overheid
S.14 Huishoudens
S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens
Door toepassing van de 50%-regel op de publiekrechtelijke eenheden en de
IZW's worden deze eenheden ingedeeld naar markt producenten en overige nietmarkt producenten. Op grond van nadere criteria kunnen de institutionele
eenheden met markt output vervolgens worden ingedeeld in de sectoren nietfinanciële vennootschappen (S.11), financiële instellingen (S.12). Dit valt echter
buiten het kader van deze notitie. De institutionele eenheden met overige nietmarkt output kunnen worden ingedeeld in de sectoren overheid (S.13) of
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens (S.15). Het onderscheid
hiertussen wordt bepaald door het criterium financiering en controle door de
overheid.
3.2 Financiering en controle door de overheid
Overige niet-markt producenten vormen een onderdeel van de sector overheid
als zij voornamelijk door de overheid worden gefinancierd èn door de overheid
worden gecontroleerd; in alle andere gevallen worden zij gerekend tot de sector
instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens. Om tot de sector overheid
te worden gerekend moet dus simultaan aan twee voorwaarden zijn voldaan. Het
criterium 'voornamelijk gefinancierd door de overheid' betekent overigens niet
noodzakelijkerwijs dat meer dan 50% van de lopende inkomsten van de eenheid
uit overheidsbijdragen moet bestaan. De totale lopende inkomsten moeten eerst
worden verminderd met de opbrengsten uit de verkopen van goederen en
diensten. Dit kan worden afgeleid uit het SNA 1993, par. 4.60, waarin staat
aangegeven:’...NPI’s must rely principally on funds other than receipts from sales
to cover their costs of production or other activities. Their principal source of
finance may be regular subscriptions paid by the members of the association that
controls them or transfers or donations from third parties, including government.’
Dit duidt erop dat het criterium ‘voornamelijk gefinancierd door’ moet worden
toegepast op de ‘principal source of finance’, d.w.z. de lopende inkomsten met
uitzondering van de opbrengsten uit verkopen. Als dus de lopende inkomsten van
een eenheid bijvoorbeeld voor 30% bestaan uit verkopen, 40% uit bijdragen van
de overheid en 30% uit bijdragen van huishoudens, dan betreft het een niet-markt
producent, die voornamelijk door de overheid wordt gefinancierd.
Controle door de overheid wordt in ESR par. 3.28 gedefinieerd als 'the ability to
determine the general (corporate) policy or programme of an institutional unit by
appointing appropriate directors or managers, if necessary'. Bij de toepassing van
deze definitie moet onderscheid worden gemaakt naar de juridische status van de
eenheden (zie ook tabel 3.1 in ESR 1995). Onderscheiden worden de volgende
groepen van eenheden: ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid in handen
van
huishoudens,
privaatrechtelijke
ondernemingen
(excl.
IZW’s),
publiekrechtelijke eenheden en tenslotte IZW’s. In het algemeen levert de
toepassing van de genoemde definitie geen problemen op bij de eerste drie
groepen van eenheden. De ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid in
handen van huishoudens zijn per definitie particuliere producenten. Bij
privaatrechtelijke ondernemingen (BV’s, NV’s e.d., excl. IZW’s) is een voldoende
voorwaarde voor zeggenschap van de overheid, dat meer dan de helft van de
aandelen in het bezit is van de overheid (het is geen noodzakelijke voorwaarde,
zie ESR 1995, par. 2.26). Publiekrechtelijke eenheden (bv. het Rijk, gemeenten,
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waterschappen, provincies) zijn per definitie altijd overheidsproducenten,
ongeacht of er sprake is van markt of overige niet-markt productie.
Bij IZW’s is het in de Nederlandse praktijk soms lastiger deze definitie te
operationaliseren. In het algemeen bemoeit de Nederlandse overheid zich niet
met de samenstelling van het bestuur van een IZW. Wel heeft zij meestal invloed
op (onderdelen van) het beleid van de instelling, vaak via wettelijke regelingen.
Het bestaan van een wettelijke regeling voor de financiering van instellingen is
daardoor een belangrijk element bij de afweging of er sprake is van zeggenschap
of niet (zie ook ESR 1995, par. 2.26). Via deze wettelijke regeling kan de
bemoeienis van de overheid zich uitstrekken over onder meer het prijsbeleid, de
kwaliteit en de kwantiteit van de dienstverlening, de investeringen van de
instelling. Daarnaast is het duidelijk dat de controle van de overheid vaak sterk
gerelateerd is aan de mate van financiering van de instelling.
Voor de praktische toepassing van de definitie van overheidstoezicht bij IZW’s
worden daarom de volgende twee criteria gehanteerd:
1. Het bestaan van een wettelijk kader
Binnen deze wettelijke regeling is vaak vastgelegd op welke wijze de
eenheden worden gefinancierd en welke voorwaarden aan deze financiering
zijn verbonden. Meestal gaat het dan om eenheden die in een register zijn
opgenomen of zijn toegelaten of erkend. In dit geval kan gedacht worden aan
instellingen op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening.
2. De bijdrage van de overheid bedraagt gemiddeld per instelling meer dan
f 50.000,- en is de belangrijkste bron van inkomsten van de eenheid.
Vooral lagere overheden verstrekken veel subsidies van geringe omvang aan
IZW’s van uiteenlopende aard, zoals buurt- en wijkverenigingen, stichting
‘Kleding voor Polen’ e.d. Veelal is deze bijdrage van de overheid de
belangrijkste inkomstenbron, maar in het algemeen is toch de
overheidsbemoeienis bij deze instellingen beperkt. Aangenomen wordt dat er
pas sprake is van overheidstoezicht bij een substantiële bijdrage. De grens is
daarbij gelegd op gemiddeld f. 50.000,- per instelling. In dit geval kan gedacht
worden aan instellingen op het terrein van cultuur en maatschappelijk werk.
Als aan één van beide criteria is voldaan, wordt verondersteld dat er sprake is
van controle door de overheid.
Het eerste criterium zal in de praktijk zowel van toepassing zijn op markt als
overige niet-markt producenten. Het tweede criterium is alleen van toepassing
voor overige niet-markt producenten, waarbij overigens in veel gevallen dan ook
al aan het eerste criterium wordt voldaan.
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4. Overzicht indeling institutionele eenheden naar type
producent en sector
In de twee voorafgaande paragrafen is uitgebreid ingegaan op de twee criteria
die van belang zijn bij de indeling van institutionele eenheden naar type
producent en vervolgens naar sector. In onderstaande wordt de 'beslisboom' nog
eens schematisch weergegeven. Omdat de aandacht in deze notitie vooral
gericht is op het onderscheid markt producent versus overige niet-markt
producent, zijn in feite alleen de publiekrechtelijke eenheden en de IZW's van
belang. Voor de volledigheid zijn in het schema echter ook de privaatrechtelijke
eenheden en de eenheden zonder rechtspersoonlijkheid opgenomen.

Indeling institutionele eenheden naar type producent en sector
soort eenheid

privaat-rechtelijk
1)

verkopen >
50%
prod.kst?

type
producent

financ./ controle
overheid?

n.v.t.

markt

ja

S.11, S.12

nee

S.11, S.12

sector

zelfstandigen 2)

n.v.t.

markt

nee

S.11, S.12
S.14

publiek-rechtelijk
3)

ja

markt

ja

S.11, S.12

nee

niet-markt

ja

ja

markt

ja
nee

S.11, S.12
S.11, S.12

nee

niet-markt

ja
nee

S.13
S.15

IZW 4)

S.13

1) Hieronder vallen onder meer BV’s, NV’s, CV’s, coöperaties (excl. IZW’s)
2) incl. overige productieve eenheden zonder rechtspersoonlijkheid (bv. eigen
woningbezit)
3) incl. agentschappen, excl. zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)
4) incl. ZBO’s

In de volgende paragraaf zullen de indelingscriteria in de praktijk worden
toegepast op een aantal (groepen van) instellingen in Nederland die (deels)
worden gefinancierd c.q. gecontroleerd door de overheid. Zoals uit de
voorgaande paragrafen blijkt, speelt de classificatie van de overheidsbijdragen bij
de uiteindelijke indeling dan een belangrijke rol. Deze bijdragen van de overheid
aan IZW's komen in Nederland in alle variaties voor, zowel aan instellingen op het
terrein van sociale zekerheid als aan instellingen daarbuiten. Wel is duidelijk dat
de generieke tekortfinanciering, zoals deze voorheen veel plaats vond, steeds
meer terrein verliest. In de plaats daarvoor vindt veelal budgetfinanciering plaats.
Steeds zal moeten worden beoordeeld of deze financiering gerelateerd is aan het
volume of de prijs van de dienstverlening of dat er meer sprake is van een
generieke financiering van de kosten teneinde de soort dienstverlening in stand te
houden. Het al dan niet aanwezig zijn van een 'markt' kan ook in de beoordeling
worden meegenomen.
Omdat het onderscheid tussen markt en overige niet-markt productie bij IZW’s
sterk afhangt van het bestaan van wettelijke kaders en/of de wijze van
financiering, is het duidelijk dat de criteria vaak niet kunnen worden toegepast op
individuele instellingen.
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Daarom worden de criteria toegepast op groepen van eenheden (bv. in een
bepaalde economische activiteit) en niet op individuele eenheden. De
onderscheiden groepen van eenheden worden dan naar zwaartepunt
ingedeeld naar markt of overige niet-markt productie.
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5. Praktische toepassing van de indelingscriteria
In deze paragraaf zullen de criteria praktisch worden toegepast op enkele
belangrijke deelgebieden van de dienstensector, waarbij de invloed van de
overheid groot is. Allereerst zal aandacht worden besteed aan het terrein van de
gezondheidszorg en welzijn. Op dit terrein is er in belangrijke mate sprake van
overheidsbemoeienis en -financiering. Bovendien zijn er veel IZW’s werkzaam op
dit gebied. Daarnaast zal het onderwijs in Nederland worden besproken. Ook hier
is veelal sprake van financiering door de overheid. Tenslotte zal nog aandacht
worden besteed aan het terrein van de cultuur in Nederland.
Allereerst nog een opmerking. Op het terrein van de niet-commerciële
dienstverlening zijn in Nederland institutionele eenheden met verschillende
juridische status werkzaam: privaatrechtelijke eenheden met rechtsvorm NV, BV
e.d., ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid in eigendom van huishoudens,
vele particuliere IZW’s en publiekrechtelijke eenheden (zoals het Rijk,
gemeenten, provincies e.d.). Zoals eerder uiteengezet, brengen de eerste twee
groepen in het algemeen markt productie voort en zijn ingedeeld in de sector
S.11 c.q. S.14 (zie ook ESR 1995, tabel 3.1). Voor de particuliere IZW’s, waarbij
in het algemeen de institutionele eenheid samenvalt met de locale EEA, zal voor
de sectortypering eerst de 50%-regel moeten worden toegepast. Omdat bij de
publiekrechtelijke eenheden in Nederland de institutionele eenheid niet altijd
samenvalt met de locale EEA wordt de top-down benadering toegepast. Met
behulp van de 50%-regel wordt eerst bepaald of de onderscheiden institutionele
eenheden van een publiekrechtelijk lichaam markt dan wel overige niet-markt
productie voortbrengen. Als de eenheid een markt producent is (er is dan sprake
van een quasi-vennootschap), dan wordt deze ingedeeld in sector S.11 of S.12.
Indien de institutionele eenheid overige niet-markt output voortbrengt, dan vormt
deze (per definitie) een onderdeel van sector S.13. In het laatste geval wordt de
50%-regel vervolgens toegepast op de eventueel onderscheiden secundaire
locale EEA’s. In de praktijk blijken deze EEA’s allemaal overige niet-markt
productie voort te brengen. Dat betekent dat er in Nederland geen markt EEA’s
zijn als onderdeel van een institutionele eenheid, die overige niet-markt output
voortbrengt. Alle markt-activiteiten van publiekrechtelijke eenheden zijn derhalve
‘afgesplitst’ als quasi-vennootschappen.
Een samenvattend overzicht van de (groepen van institutionele) eenheden die na
de revisie van ESR ‘95 in Nederland tot de sector overheid worden gerekend is
opgenomen in bijlage I. Daarnaast wordt in bijlage II een overzicht gegeven van
de indeling van de (locale) EEA’s naar economische activiteit (SBI) en
institutionele sector in Nederland.
5.1 Gezondheidszorg en welzijn (SBI 85)
Voor de particuliere IZW’s en de publiekrechtelijke eenheden moet met behulp
van de 50%-regel worden bepaald of er sprake is van markt dan wel niet-markt
productie. Omdat de wijze van financiering daarbij een belangrijke rol speelt,
wordt hierop eerst ingegaan.
Voor de zorgsector kunnen in Nederland vijf typen financieringsstromen worden
onderscheiden:
1. Generieke bijdragen verstrekt door de overheid of door IZW’s t.b.v.
huishoudens
Het betreft hier onder meer kostenfinanciering door de overheid van (publiekrechtelijke) basisgezondheidsdiensten en privaatrechtelijke instellingen
(IZW’s) voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (Centra voor Alcohol en
Drugs, Opvangtehuizen e.d.).
Deze bijdragen worden bij de toepassing van de 50%-regel bij de
ontvangende eenheid niet meegeteld als opbrengsten uit verkopen, vanwege
het ontbreken van een relatie met het volume of de prijs van het product (deze
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bijdragen worden dan ook geregistreerd als inkomensoverdrachten). Als deze
bijdragen de belangrijkste financieringsbron voor de eenheid vormen, dan zal
deze eenheid een overige niet-markt producent zijn. Als de overheid de
belangrijkste financier is en er bovendien sprake is van overheidstoezicht, zal
de eenheid worden ingedeeld in sector S.13, anders in S.15.
2. Betalingen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
De AWBZ is een wettelijke sociale verzekeringsregeling, die geldt voor de
gehele Nederlandse bevolking; het fonds wordt gerekend tot de sector
Wettelijke Sociale verzekeringsinstellingen (S.1314). De AWBZ dekt de
financiële lasten van huishoudens voor in het algemeen onverzekerbare
risico’s binnen de zorg. Zo worden psychiatrische inrichtingen, zwakzinnigeninrichtingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen e.d. voornamelijk gefinancierd
uit de AWBZ. Deze financiering vindt plaats in de vorm van budgetten, die
worden vastgesteld op basis van afspraken over het volume van de
dienstverlening (aantal bedden, kamers, ligdagen, consulten e.d.) en over de
tariefstelling (prijs per ligdag, prijs per kamer). In principe kunnen instellingen
door efficiënt werken dan ook een exploitatie-overschot hebben, of met een
tekort worden geconfronteerd bij slecht functioneren. Het overheidsbeleid is
ook gericht op meer ‘marktwerking’ op dit terrein.
De betalingen van de AWBZ aan deze instellingen moeten worden
geregistreerd als sociale uitkeringen in natura. Omdat de bijdragen een relatie
hebben met het volume en/of de prijs van de output, moeten ze - voor de
toepassing van de 50%-regel op de producerende instellingen - worden
meegeteld bij de opbrengsten uit verkopen. Als instellingen voor het
merendeel worden gefinancierd uit de AWBZ (zoals de hierboven genoemde),
dan worden ze dus gerekend tot de markt producenten en ingedeeld in sector
S.11.
3. Betalingen via de Ziekenfondswet (ZFW)
Evenals de AWBZ is de ZFW een wettelijke sociale verzekeringsregeling; het
fonds wordt gerekend tot de sector Wettelijke Sociale verzekeringsinstellingen
(S.1314). Werknemers beneden een bepaalde inkomensgrens (thans circa
f. 60.000,-) zijn verplicht voor de ZFW verzekerd. Dit geldt ook voor de meeste
groepen niet-werkenden, zoals bejaarden. De ZFW dekt de financiële lasten
van huishoudens die voortvloeien uit in het algemeen verzekerbare risico’s op
het terrein van ziektekosten, zoals kosten voor huisarts, specialist, medicijnen
en verpleging in een ziekenhuis. Financiering via de ZFW vindt meestal plaats
in de vorm van budgetten, die worden vastgesteld op basis van afspraken
over het volume(-ontwikkelingen) van de output (aantal bedden, aantal
consulten, aantal ligdagen, aantal operaties e.d.) en de prijs van de dienstverlening. De tarieven worden daarbij vastgesteld door het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg.
Ook hier is het overheidsbeleid gericht op meer ‘marktwerking’.
De betalingen van de ZFW dienen te worden geregistreerd als sociale
uitkeringen in natura. Omdat de bijdragen een relatie hebben met het volume
en/of de prijs van de output, moeten ze - voor de toepassing van de 50%regel op de producerende eenheden - worden meegeteld bij de opbrengsten
uit verkopen. Als deze eenheden voor het merendeel worden gefinancierd uit
de ZFW, dan worden ze dus gerekend tot de markt producenten en ingedeeld
in sector S.11.
4. Betalingen via particuliere ziektekostenverzekeraars
Deze uitkeringen vinden in de praktijk op twee manieren plaats: ofwel een
betaling aan huishoudens als vergoeding voor de gemaakte ziektekosten,
ofwel een rechtstreekse betaling aan de eenheid die het goed of de dienst
heeft voortgebracht (het ziekenhuis, de huisarts of specialist). Omdat
particuliere ziektekostenverzekeringen buiten het (functionele) terrein van de
sociale zekerheid vallen (zie ESR 1995, par. 4.86), worden de betreffende
uitkeringen niet als sociale uitkeringen geregistreerd, maar in alle gevallen als
schadeverzekeringsuitkeringen aan huishoudens. Dit betekent dat in de
goederen- en dienstensfeer deze betalingen van particuliere verzekeringsmaatschappijen moeten worden meegeteld bij de opbrengsten uit verkopen
van de producerende eenheid. Eenheden, die voor het merendeel worden
gefinancierd uit deze betalingen, zijn dus markt producenten, ingedeeld in
sector S.11.
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5. Eigen bijdragen van huishoudens
Deze bijdragen worden beschouwd als betalingen voor de rechtstreeks aan
de huishoudens geleverde goederen en diensten en tellen dus mee bij de
vaststelling van de opbrengsten uit verkopen van de producerende eenheid.
Eenheden, die voor het merendeel worden gefinancierd uit deze betalingen,
zijn dus markt producenten, ingedeeld in sector S.11.
Omdat alleen het beperkte aantal instellingen dat voornamelijk door generieke
bijdragen van de overheid of IZW’s t.b.v. huishoudens wordt gefinancierd tot de
niet-markt producenten wordt gerekend, zal het merendeel van de eenheden
werkzaam binnen de zorgsector in Nederland in de Nationale rekeningen tot
sector S.11 worden gerekend (zie ook de bijlage).
5.2 Onderwijs (SBI 80)
Met betrekking tot het onderwijs kan in Nederland allereerst onderscheid worden
gemaakt tussen het niet-gesubsidieerde, particuliere onderwijs en het door de
overheid gesubsidieerde onderwijs. De eerstgenoemde groep heeft onder meer
betrekking op auto- en motorrijscholen, particuliere instituten voor schriftelijk
onderwijs, bedrijfsopleidingen e.d.. Deze eenheden brengen marktproductie voort
en zijn ingedeeld in sector S.11.
De groep van door de overheid gesubsidieerde onderwijsinstellingen bestaat uit:
•

Publiekrechtelijke eenheden
Dit betreffen onderwijsinstellingen die onderdeel uitmaken van publiekrechtelijke lichamen, zoals Rijksscholen en –universiteiten, gemeentelijke scholen
en universiteiten.
In Nederland vormen de publiekrechtelijke scholen voor basisonderwijs,
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs geen
afzonderlijke institutionele eenheden, omdat niet wordt voldaan aan de eisen
van volledige beschrijfbaarheid en zelfstandige beslissingsbevoegdheid (zie
ESR ’95, par. 2.12). Wel vormen het afzonderlijke (locale) EEA’s, die dan
onderdeel zijn van de (institutionele niet-markt) overheidseenheid Rijk of
gemeente.
De universiteiten zijn daarentegen wel afzonderlijke institutionele eenheden
(en dus ook locale EEA’s), die (wettelijk) worden gecontroleerd door de
overheid.

•

Privaatrechtelijke eenheden voor bijzonder onderwijs
Dit betreffen IZW’s die door de overheid worden gefinancierd onder hetzelfde
wettelijke kader als de hierbovengenoemde publiekrechtelijke eenheden. In
het algemeen vallen in dit geval de institutionele eenheid en de (locale) EEA
samen. Bovendien gaat het dus om instellingen die onder toezicht staan van
de overheid.

De inkomsten van deze gesubsidieerde onderwijsinstellingen bestaan onder
meer uit de verplichte school- en collegegelden, vrijwillige bijdragen van ouders
en inkomsten uit vermogen (dit geldt vooral de scholen voor bijzonder onderwijs),
opbrengsten uit onderzoeksopdrachten (vooral universiteiten). De belangrijkste
bron van inkomsten wordt echter gevormd door de bijdragen van de overheid. En
alhoewel deze bijdragen mede zijn gekoppeld aan het volume van de output (het
aantal leerlingen, lestabellen), dienen deze betalingen niet als verkopen te
worden aangemerkt, omdat ze toch meer het karakter van kostenfinanciering
hebben. Dit betekent dat er sprake is van niet-markt productie onder toezicht van
de overheid, zodat de gesubsidieerde scholen en universiteiten in Nederland tot
sector S.13 worden gerekend.
5.3 Cultuur (SBI 92.5)
Op het terrein van cultuur speelt het onderscheid tussen markt en niet-markt
productie alleen voor IZW’s. Zoals al eerder vermeld brengen namelijk de
privaatrechtelijke eenheden met rechtsvorm BV, NV e.d. en de zelfstandigen met
name markt productie voort. Daarnaast vormen de publiekrechtelijke instellingen
op dit terrein (vooral gemeentelijke bibliotheken en musea) geen afzonderlijke

18

Centraal Bureau voor de Statistiek

institutionele eenheid of (locale) EEA in Nederland, omdat de administratie van
de (lagere) overheden een afzonderlijke beschrijving van deze activiteiten niet
toelaat.
De inkomsten van IZW’s op het terrein van cultuur bestaan voornamelijk uit
bijdragen van de overheid, (vrijwillige) bijdragen van huishoudens (contributies,
donaties) en inkomsten uit verkopen (entreegelden, inkomsten uit verhuur,
verkoop van posters e.d.).
De overheidsbijdragen hebben veelal het karakter van een kostenfinanciering,
waardoor ze in principe zijn gericht op het in stand houden van de
dienstverlening. Er bestaat geen relatie met de prijs of het volume van de output.
Deze bijdragen worden daarom geregistreerd als inkomensoverdrachten en
mogen dus niet worden meegeteld bij de opbrengsten uit verkopen. In Nederland
worden openbare bibliotheken, kunstuitleencentra, musea en monumentenzorg
voornamelijk gefinancierd door deze bijdragen. Omdat de bijdragen gemiddeld
per jaar ook meer dan f. 50.000,- per instelling bedragen, is er sprake van
overheidstoezicht. De financiering van de openbare bibliotheken is bovendien
geregeld in een wettelijk kader. Deze instellingen worden dan ook alle tot sector
S.13 gerekend.
Speel-o-theken, kinderboerderijen en organisaties voor het beheer van
natuurgebieden zijn in Nederland voorbeelden van eenheden die vooral worden
gefinancierd door vrijwillige bijdragen van huishoudens. Deze eenheden zijn
derhalve ingedeeld in sector S.15. De belangrijkste financieringsbron voor
kunstgalerieën en dieren- en plantentuinen in Nederland wordt gevormd door de
inkomsten uit entreebewijzen e.d. Deze inkomsten worden tot de opbrengsten uit
verkopen gerekend, waardoor de instellingen markt productie voortbrengen en
dus zijn ingedeeld in S.11.
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Bijlage I
De sector overheid
De sector overheid bestaat uit drie subsectoren:
Centrale overheid (ESR’95-overheid, code S.1311)
Lokale overheid (code S.1313)
Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen (code S.1314).
In de tabellen 1, 2, en 3 wordt de inhoud van deze drie subsectoren nader
toegelicht.

Tabel 1. De subsector Centrale overheid, S.1311
ESR95overheid
1311.1

1311.2

1311.3

1311.4

Omschrijving
Rijk
Deze subsector omvat:
• Ministeries
• de agentschappen behorende bij deze ministeries, zoals de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, KNMI, gevangeniswezen.
Deze agentschappen voldoen niet aan de criteria voor
eenheden volgens het ESR ’95.
• de fondsen van deze ministeries die geen zelfstandige
institutionele eenheid zijn, zoals het Gemeente- en
Provinciefonds, het Mobiliteitsfonds, het Infrastructuurfonds en
het AOW-spaarfonds. Deze fondsen voldoen niet aan de criteria
voor eenheden volgens het ESR ’95.
• ambassades in het buitenland
Wetenschappelijk onderwijs
Deze subsector omvat:
• universiteiten (exclusief academische ziekenhuizen en
Nijenrode; deze zitten in de sector niet-financiële
vennootschappen)
PBO’s
Deze subsector omvat:
• Produktschappen
• Bedrijfsschappen
• De Sociaal-Economische Raad
• Kamers van Koophandel
Instellingen zonder winstoogmerk van de centrale overheid
Deze subsector omvat onder meer de volgende IZW’s:
• Veilig Verkeer Nederland
• NS-railinfrabeheer
• SOS telefonische hulpdienst
• Onderzoeksinstellingen, zoals NWO, KNAW
• ICCO, HIVOS, NOVIB
• WRR
• Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de Landbouw (OSL)
• Open Universiteiten
In deze subsector zijn ook de extern verzelfstandigde eenheden
van het rijk - de zogenoemde Zelfstandige Bestuursorganen
(ZBO’s) – opgenomen, zoals de Informatie Beheer Groep (IBG),
voorzover deze instellingen op landelijk niveau werken.
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Tabel 2. De subsector Lokale overheid, S.1313
ESR95overheid
1313.1
1313.2

1313.3

1313.4

1313.5

1313.6

Omschrijving
Provincies
Waterschappen
Deze subsector omvat schappen waarop een provinciaal
waterschaps-reglement van toepassing is. Dit geldt voor
waterschappen, zuiveringsschappen, hoogheemraadschappen,
polderdistricten, dijkschappen en wegschappen.
Gemeenschappelijke regelingen voorzover niet-markt
producenten
Deze subsector omvat gemeenschappelijke regelingen (dit zijn
samenwerkingsverbanden van twee of meer gemeenten,
provincies, waterschappen of andere overheidsinstanties) die nietmarkt producenten zijn. Dergelijke gemeenschappelijke regelingen
betreffen bijvoorbeeld medische dienstverlening, schooladvies,
waterzuivering, reinigingsdiensten, brandweer en instellingen
vallend onder Wet Sociale Werkvoorziening.
Gemeenten
Deze subsector omvat alle takken van
dienst/organisatieonderdelen van gemeenten , met uitzondering
van de quasi-vennootschappen (zoals gemeentelijke
havenbedrijven, metro-, bus- en trambedrijven, ziekenhuizen,
bejaarden- en verpleeghuizen, kredietbanken).
Bijzonder gesubsidieerd onderwijs
Deze subsector omvat alle privaatrechtelijke instellingen (IZW’s)
voor basis- en speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger
onderwijs (exclusief de universiteiten, zie 1311.2 Wetenschappelijk
onderwijs).
Overige instellingen zonder winstoogmerk van de Lokale
overheid
De subsector overige IZW’s van de Lokale overheid omvat o.m. de
volgende eenheden (voorzover zij voornamelijk gecontroleerd en
gefinancierd worden door de overheid):
• IZW’s actief in onderwijs (m.u.v. de scholen van het bijzonder
gesubsidieerd onderwijs)
• IZW’s actief in de gezondheids- en welzijnszorg, zoals
medische kindertehuizen en kleuterdagverblijven, instellingen
op terrein van ambulante geestelijke gezondheidszorg,
asielzoekerscentra, opvangtehuizen, gemeenschapshuizen,
buurt- en jeugdhuizen.
• IZW’s actief in cultuur en recreatie, zoals bibliotheken,
kunstuitleencentra, musea, monumentenzorg.
• Vereniging Nederlandse Gemeenten
• Stichtingen voor banenpools, JWG en melkertbanen
• Economisch-Technische Instituten (ETI’s van provincies)
In deze subsector zijn ook de extern verzelfstandigde eenheden
van overheden (in de vorm van nieuwe regio’s en ZBO’s)
opgenomen, die werkzaam zijn op lokaal niveau. Hiertoe behoren
o.m.:
• Politie-regio’s (vanaf 1994)
• Stadsregio’s (Rijnmond)
• Arbeidsvoorziening (zowel centrale als regionaal)
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Tabel 3. De subsector Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, S.1314
ESR95overheid
1314

22

Omschrijving
Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.
Deze sector omvat:
• wettelijke sociale verzekeringsfondsen: AAW, WAO, ZW,
Ziekenfondswet (verplichte deel), Goodwillfonds Huisartsen,
AWBZ, AOW, ANW, AOK, WAZ en WW.
• uitvoeringsorganen voor zover niet-markt producent en
voornamelijk actief in de wettelijke sociale verzekering:
Gemeenschappelijke Administratie Kantoor (administratiekantoor van een aantal bedrijfsverenigingen), Centraal
Administratie Kantoor (uitvoering van AWBZ), GUO
(administratiekantoor en uitvoeringsorgaan van een aantal
bedrijfsverenigingen), CADANS (administratiekantoor en
uitvoeringsorgaan van twee bedrijfsverenigingen), Stichting
Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Sociale Verzekeringsbank en
diverse bedrijfsverenigingen
• toezichtsorganen voor de uitvoering van de diverse wetten:
Ziekenfondsraad, CTSV en LISV
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Bijlage II
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de eenheden (lokale
EEA’s) naar economische activiteit (SBI) en institutionele sector. In eerste
instantie is het onderscheid gemaakt naar markt en niet-markt productie. De nietmarkt producenten zijn vervolgens nog toegerekend aan de sector IZW’s ten
behoeve van huishoudens (S.15) en de overheid (S.13).De niet-commerciële
dienstverlening is geconcentreerd in de SBI’s met code vanaf 75 (openbaar
bestuur). In deze tabel zijn dan ook alleen de SBI’s met een code kleiner dan 75
opgenomen als in de betreffende SBI’s overheidseenheden voorkomen die nietmarkt productie voortbrengen.

Indeling van eenheden naar economische activiteit (SBI) en sector
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SBI

Omschrijving

366

Vervaardiging van overige goederen
n.e.g.

36631

Sociale werkvoorziening

745

Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling

74503

Arbeidsbemiddeling (incl. JWG,
Banenpools e.d.)

75

Openbaar bestuur; sociale
verzekeringen

751

S.11/ S.15
S.14

S.13

...

...

X

X

...

X

Openbaar bestuur

...

...

X

752

Overheidsdiensten

...

...

X

753

Verplichte sociale verzekeringen

...

...

X

80

Onderwijs

801

Basisonderwijs en speciaal onderwijs

...

...

X

802

Voortgezet onderwijs

...

...

X

803

Hoger onderwijs

X

...

X

804

Overig onderwijs

8041

Auto- en motorrijscholen

X

...

...

8042

Overig onderwijs n.e.g.

80421

Afstandsonderwijs

X

...

X

80422

Basisonderwijs voor volwassenen

...

...

X

80423

Bedrijfsopleiding -en training

X

...

...

80424

Studiebegeleiding en onderwijs n.e.g

X

...

X

85

Gezondheids- en welzijnszorg
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SBI

Omschrijving

S.11/ S.15
S.14

S.13

851

Gezondheidszorg

8511

Intramurale gezondheidszorg

85111

Academische ziekenhuizen

X

...

...

85112

Algemene ziekenhuizen

X

...

...

85113

Categorale ziekenhuizen

X

...

X

85114

Psychiatrische ziekenhuizen

X

...

...

8512

Med praktijken; semimurale gezondh
zorg

85121

Huisartsenpraktijken

X

...

...

85122

Specialistenpraktijken

X

...

...

85123

Medische kleuterdagverblijven

...

...

X

85124

Abortusklinieken

X

...

...

85125

Oncologische, radiotherapeutische
instit

X

...

...

85126

Ov instellingen v semimurale
behandeling

X

...

...

8513

Tandheelkundige praktijken

X

...

...

8514

Overige gezondheidszorg

85141

Verloskundigenpraktijken

X

...

...

85142

Paramedici, diëtisten, logopedisten

X

...

...

85143

Gezondheidscentra

X

...

...

85144

Ambulante geestelijke
gezondheidszorg

X

...

X

85145

Basisgezondheidsdiensten

...

...

X

85146

Bedrijfsgezondheidsdiensten

X

...

...

8515

Gezondheidszorgondersteunende
diensten

85151

Ambulancediensten

X

...

...

85152

Trombosediensten

X

...

...

85153

Artsen- en bacteriologische
laboratoria

X

...

...

Med.
Kindertehuizen:
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85154

Ov gezondheidzorgondersteunende
diensten

X

...

...

852

Veterinaire diensten

X

...

...

853

Welzijnszorg

8531

Welzijnszorg met huisvestiging

85311

Verpleeghuizen (somatisch)

X

...

...

85312

Verpleeghuizen (psycho-geriatrische)

X

...

...

85313

Verpleeghuizen (somatisch en
pychisch)

X

...

...

85314

Tehuizen v licham/zintuigl
gehandicapten

X

...

...

85315

Bejaardentehuizen

X

...

...

85316

Opvangtehuizen

...

...

X

85317

Herstellingsoorden

X

...

...

8532

Maatschappelijke dienstverlening

85321

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
ed

X

...

...

85322

Niet-medisch dagverblijf v
gehandicapten

X

...

...

85323

Algemeen maatschappelijk werk

...

...

X

85324

Maatschappelijk werk specifieke
groepen

...

X

...

85325

Overige maatschappelijke begeleiding

...

X

...

85326

Thuiszorg

X

...

...

85327

Ouderenwerk

...

...

X

85328

Adviezen voor school- en
beroepskeuze

X

...

X

85329

Ov bureaus v maatschapp advies en
info

...

...

X

8533

Overige welzijnszorg

85331

Expl. gemeenschapshuizen e.d.

...

X

X

85332

Buurt- en clubhuiswerk

...

X

X

85333

Emancipatie- en integratiewerk

...

X

X
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SBI

Omschrijving

S.11/ S.15
S.14

S.13

85334

Jeugd- en jongerenwerk

...

X

X

85335

Overkoepelende organisaties

...

X

...

90

Milieudienstverlening

900

Milieudienstverlening

X

...

X

91

Ideële en belangenorganisaties

911

Bedrijfs-, werkgevers-, beroepsorg

9111

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

X

...

X

9112

Beroepsorganisaties

...

X

...

912

Werknemersorganisaties

...

X

...

913

Religieuze, politieke, ideële org;
hobby

...

X

...

92

Cultuur, sport en recreatie

921

Activiteiten ohgv film en video

X

...

...

922

Radio en televisie

X

...

...

923

Overig amusement en kunst

9231

Beoefening van kunst

92311

Beoefening van podiumkunst

X

X

...

92312

Producenten van podiumkunst

X

...

...

92313

Beoefening van scheppende kunst

X

...

...

9232

Theaters; dienstverl tbv
kunstbeoefening

X

...

...

9233

Kermisattracties en recreatiecentra

92331

Kermisattracties

X

...

...

92332

Recreatiecentra

X

...

...

9234

Overig amusement en kunst n.e.g.

X

...

...

924

Pers- en nieuwsbureaus; journalisten

X

...

...

925

Bibliotheken, musea, natuurbehoud
ed

9251

Culturele uitleencentra, archieven

92511

Openbare bibliotheken

...

...

X

Kamers
van
Kooph:
S.13

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indeling van eenheden naar economische activiteit (SBI) en sector

De afbakening van de sector Overheid

SBI
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S.11/ S.15
S.14

S.13

92512

Kunstuitleencentra

...

...

X

92513

Culturele uitleencentra en openbare
archieven

...

X

...

9252

Kunstexpositie, musea,
monumentenzorg

92521

Kunstgalerieën en -expositieruimten

X

...

...

92522

Musea

X

...

X

92523

Monumentenzorg

...

...

X

9253

Dieren- en plantentuinen;
natuurbehoud

92531

Dieren-, plantentuinen,
kinderboerderij

X

X

...

92532

Beheer van natuurgebieden

...

X

...

926

Sport

9261

Sportaccommodaties

X

...

...

9262

Buitensport

X

X

...

9263

Zaal- en overige binnensport

...

X

...

92641-2 Zwem- en onderwater + roei, kano,
zeil- en surf

...

X

...

92643-4 zeil- en surfscholen + jachthavens

X

...

...

9265

Overige sport

92651

Beroepssportlieden

X

...

...

92652

Sportinstructeurs

X

...

...

92653

Sportscholen (ex. zeil- en
surfscholen)

X

...

...

92654

Supportersverenigingen (sport-)

...

X

...

92655

Organiseren van sportevenementen

X

...

...

92656

Koepels, samenwerkingsorganen vd
sport

X

X

...

927

Overige recreatie

9271

Loterijen en kansspelen

X

...

...

9272

Overige recreatie n.e.g.

92721

Exploitatie amusements-,

X

...

...
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speelautomaten
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92722

Verzorgen van vistochten

X

...

...

92723

Hengelsport

...

X

...

92724

Recreatie n.e.g.

X

X

...

93

Overige dienstverlening

930

Overige dienstverlening

X

...

...
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Nationale rekeningen (inclusief diskette)

P-2

ƒ 85,00

De Nederlandse economie

P-19

ƒ 32,50

Nationale rekeningen, Revisiepublicatie

P-2

ƒ 25,00

Sociale verzekering, pensioenverzekering, levensverzekering

P-6

ƒ 15,00

Kwartaalrekeningen (abonnement)

P-14

ƒ 52,00

Kwartaalrekeningen op diskette (abonnement)

ƒ165,00

Conjunctuurbericht, maandelijkse bijlage bij het Statistisch Bulletin
Abonnement Statistisch Bulletin
A-1

ƒ131,00

Regionale economische jaarcijfers

P-11

ƒ 75,00

Occasional Papers

P-30

ƒ 20,00

29

In de serie Methoden en Onderzoek zijn tot dusver verschenen:
M&O.001 Mark de Haan en Steven Keuning, Een uitbreiding van de nationale rekeningen
met een systeem van Milieurekeningen
Hierin wordt de verbinding besproken die tot stand is gebracht tussen de nationale
rekeningen en milieu-statistieken in een National Accounting Matrix Including Environmental
Accounts (NAMEA).
M&O.002 Hanneke Burger en Henk Nijmeijer, Wonen in macro-economisch perspectief,
Het aspect wonen in de nationale rekeningen en in de regionale economische jaarcijfers
Aandacht wordt besteed aan de consumptie, de productie en inkomensvorming in verband
met woondiensten, aan investeringen in woningen, aan de werkgelegenheid in de
woningbouw en aan de overheidsbijdragen voor volkshuisvesting.
M&O.003 Leo Hiemstra, Bedrijven van natuurlijke personen in de nationale rekeningen
De publicatie beschrijft de ramingsmethode voor bedrijven van natuurlijke personen en
bevat de uitkomsten over 1987.
M&O.004 Peter Pauli (red.), Landbouw en de Nederlandse economie
Hierin wordt de economische betekenis van de landbouw in Nederland benaderd vanuit
verschillende invalshoeken door auteurs van binnen en buiten het CBS.
M&O.005 Sake de Boer, Volume- en prijsveranderingen in de nationale rekeningen
Hierin wordt beschreven hoe de reële groei van de economie wordt vastgesteld.
M&O.006 Dick van Tongeren en Peter van de Ven, De Nationale balans en de
overheidsbalans, Resultaten van een proefinvulling
Deze publicatie geeft de raming van de omvang van de activa en passiva van de overheid
en van Nederland in zijn geheel voor 1990.
M&O.007 Piet Verbiest, De kapitaalgoederenvoorraad in Nederland
Hierin wordt de kapitaalgoederenvoorraad in Nederland geraamd volgens de Perpetual
Inventory Method.
M&O.008 John Ramaker en Hans Wouters, Financiële sectorbalansen, een proef invulling
voor 1991.
Hierin wordt de raming van de financiële balansen van de sectoren in de economie
weergegeven, alsmede de gebruikte ramingsmethode
M&O.009 Marcel Pommée en Jan van Dalen, Een input-outputtabel naar grootteklasse van
de Nederlandse economie voor 1992: kleine, middelgrote en grote bedrijven.
Deze publicatie belicht de specifieke rol van het midden- en kleinbedrijf en die van het
grootbedrijf in de Nederlandse economie.
M&O.010 Meindert Tienstra, De vennootschapsbelastingmodule.
Deze notitie geeft een eerste beschouwing van de relatie tussen de gegevens in de
nationale rekeningen en die van de fiscus.
M&O.011 Erik van Lith, De raming van diensten uit eigenwoningbezit.
In deze publicatie worden twee methoden voor een productieraming van woondiensten
behandeld en hun resultaten vergeleken en tegen elkaar afgewogen.
M&O.012 Hao Bui van and Gert Buiten, A provisional time series of 1977-1994 Quarterly
National Accounts data linking up with the 1995-1999 ESA 1995 figures: method and
results.
This paper is available in English only. It presents the main results as well as a brief
description of the method used to obtain a time series according to the ESA 1995
guidelines.

De publicaties van het CBS kunnen besteld worden bij de bestelservice van het CBS te
Heerlen, tel. (045) 570 70 70, fax (045) 570 62 68 of e-mail verkoop@cbs.nl, of via de
boekhandel. Alle publicaties zijn ter inzage of kunnen in bruikleen worden verkregen bij de
bibliotheek van ons Bureau in beide vestigingen. Tevens is in beide vestigingen een
'boekwinkel' waar alle publicaties tegen contante betaling kunnen worden gekocht. De CBScatalogus met de CBS-publicaties is op aanvraag gratis verkrijgbaar (tel. (045) 570 70 70).
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