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Voorwoord
De Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil graag meer inzicht hebben in de (arbeids)productiviteitsontwikkelingen bij
de taakorganisaties van dit ministerie om een betere invulling te geven aan haar
taak als concerncontroller. Daarom is aan het WODC gevraagd om een verkenning
te maken naar de mogelijkheden om tot een eenduidige maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen.
Graag bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit
rapport. Allereerst de gesprekspartners van CJIB, DJI, DT&V, Halt, HR, IND, JUSTIS,
NFI, OM, RvdK, RvR, SGM en SHN en daarnaast ook de gesprekspartners bij de
verantwoordelijke beleidsdirecties en de afdeling DFEZ/CBU. Ten slotte spreek ik
mijn dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie, onder voorzitterschap
van professor B.M. Balk, M.C. Mellens, B. van Hulst, R.L. Boswinkel en J. den
Blanken voor hun waardevolle inbreng en commentaren.
S. Choenni
Afdelingshoofd Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) van het
WODC
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Samenvatting
Het doel van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om voor de
taakorganisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (minJenV) tot een
eenduidige maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen ter ondersteuning
van de taken van de financiële afdeling. Veel organisaties berekenen zelf een vorm
van (arbeid)productiviteit. Echter de wijze van berekenen is niet altijd helder en al
zeker niet uniform. Vanwege het verkennende karakter is het niet de bedoeling van
dit onderzoek om organisaties met elkaar te vergelijken. Het is vooral een inventarisatie van de mogelijkheden om per organisatie invulling te geven aan een uniforme maatstaf voor productiviteitsontwikkeling. De hoofdvragen van het onderzoek
luiden:
Is het mogelijk om de (arbeids)productiviteitontwikkeling van de taakorganisaties
van minJenV in de periode 2013-2017 te berekenen? Zijn hiervoor genoeg data
beschikbaar en welke data zijn idealiter nodig?
Een productiviteitsindex meet de groei in de outputs die niet verklaard kan worden
door de groei in de inputs. In de literatuur zijn veel verschillende indicatoren voor
productiviteitsontwikkeling voorgesteld. De meeste geschikte indicator is de Fishertotale-factorproductiviteitsgroei (TFPG), vanwege de relatief eenvoudige berekeningswijze en vanwege de symmetrie. Symmetrie houdt in dat je dezelfde uitkomsten krijgt, als je periode t beschouwt ten opzichte van periode s of andersom. De
Fisher-TFPG is het meetkundig gemiddelde van de Paasche- en Laspeyres-TFPG,
twee indices die ook vaak gebruikt worden voor het meten van productiviteitsontwikkeling, maar die beide als nadeel hebben, dat ze niet symmetrisch zijn.
Omdat de Fisher-TFPG kijkt naar de verhouding tussen inputs en outputs, zijn gegevens nodig over zowel de inputs als de outputs. Bij outputs moet gedacht worden
aan het productievolume per product(groep) met bijbehorende kostprijs of werklastindicatie. De belangrijkste inputs in het productieproces zijn voor de meeste taakorganisaties van minJenV arbeid en uitgaven aan informatie- en communicatietechnologie (ICT). Daarom zijn ook gegevens nodig over de inzet van personeel (in
fte) en over de apparaatslasten, met een uitsplitsing naar personele en materiële
lasten. Bij voorkeur worden de personele lasten nog uitgesplitst naar eigen personeel en externe inhuur en worden de materiële lasten uitgesplitst naar investeringen
in ICT, ICT-onderhoud en overige materiële kosten.
Er is bewust gekozen om alleen naar de periode 2013-2017 te kijken, aangezien in
de rijksbegroting sinds 2013 beter onderscheid wordt gemaakt tussen programmakosten en apparaatsuitgaven en tussen personele lasten, waaronder uitgaven aan
eigen personeel, en materiele uitgaven waaronder uitgaven aan informatie- en
communicatietechnologie. Ook moeten de meeste rijksoverheidsorganisaties voldoen aan de begrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën. De gegevens
van de organisaties die niet aan deze voorschriften hoeven te voldoen, zijn zo veel
mogelijk daarmee in lijn gebracht.
In eerste instantie waren zeventien justitiële organisaties geselecteerd waarvoor
zou worden getracht met behulp van deze gegevens op uniforme wijze de productiviteitsontwikkeling te berekenen. Het Centraal Planbureau heeft een viertal randvoorwaarden voor productiviteitsonderzoek geformuleerd, onder andere ten aanzien
van de meetbaarheid, beschikbaarheid, toerekenbaarheid, uniformiteit, en toegan-

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Cahier 2019-5 | 9

kelijkheid van de data. In de praktijk blijken de benodigde gegevens voor de taakorganisaties van minJenV vaak niet beschikbaar en soms zelfs niet of beperkt meetbaar te zijn. Ook gegevens die wel gepubliceerd zijn, blijken soms iets anders voor
te stellen dan men op basis van de toelichting zou verwachten. Zo vermelden sommige jaarverslagen cohortanalyses in plaats van productiecijfers. Definitiewijzigingen in producten worden vaak niet gemeld. Kostprijzen bevatten soms oneigenlijke
elementen, zoals financiële overdrachten van de ene naar de andere partij. Soms
sluiten de productdefinities niet aan op de kostprijzen: productievolumes worden in
aantallen gemeten, terwijl de kostprijs per uur of per geïnde euro wordt berekend.
Soms is er discussie over de teleenheid van het productievolume. Sommige organisaties worden geheel of deels lumpsum gefinancierd. Van sommige organisaties
vallen de apparaatslasten onder de apparaatslasten van het kerndepartement en
kunnen dus niet makkelijk apart worden onderscheiden. Niet alle organisaties
hanteren een kostprijsmodel. Ook het alternatief, een werklastmeting per product,
was niet altijd voorhanden.
De uitgaven aan ICT bleken sterk te schommelen in de onderzochte periode, vermoedelijk omdat niet alle ICT-uitgaven op de post ICT worden geboekt en omdat er
geen onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele grootschalige investeringen in
ICT en regulier onderhoud van ICT. Daarom is ICT op dit moment niet bruikbaar als
productiefactor.
Van de zeventien beoogde organisaties zijn zeven organisaties afgevallen vanwege
niet beschikbaarheid of niet meetbaarheid van de belangrijkste gegevens. Van de
overgebleven tien organisaties bleek het slechts voor drie organisaties mogelijk
om uitsluitend op basis van openbare bronnen de productiviteitsontwikkeling te
berekenen. Voor de andere zeven organisaties waren in beperkte mate aanvullende
interne gegevens nodig.
Desondanks blijkt het, met af en toe een extra aanname en wat aanvullende interne
informatie, heel goed mogelijk om voor een tiental organisaties op uniforme wijze
de Fisher-TFPG te berekenen. Voor veel organisaties was dit echter de eerste keer
dat men op deze manier naar hun productiviteitsontwikkeling kijkt. Duiding van de
resultaten bleek dan ook nog lastig. De periode waarover gemeten wordt is vrij kort.
En er spelen soms veel verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd. Jaarverslagen,
zowel van minJenV als van de organisaties zelf, bieden meestal te weinig aanknopingspunten voor een verklaring van de ontwikkelingen. Over het algemeen lijken
de organisaties qua uitgaven wat traag te reageren op veranderingen in het productievolume, maar dat is niet ongebruikelijk en dit verschijnsel doet zich ook voor bij
bedrijven. Het specifieke geval, waarin de productie daalt en het arbeidsvolume
navenant wordt aangepast, staat in de literatuur bekend als ‘labor hoarding’.
DFEZ overweegt om de Fisher-TFPG aan het instrumentarium toe te voegen. Uit dit
onderzoek blijkt dat dit heel goed mogelijk is, maar dat qua datadefinitie- en verzameling nog veel werk te verrichten is. MinJenV zal samen met zijn taakorganisaties moeten kijken hoe productdefinities en registraties op dit punt verbeterd kunnen worden. Producten dienen goed omschreven en goed meetbaar te zijn. En er
dient enige indicatie van de werklast en/of uitgaven per product(groep) te zijn. In
de kostprijzen moeten bij voorkeur zo veel mogelijk alle uitgaven aan het desbetreffende product zijn verrekend. Aan de inputkant moet meer aandacht zijn
voor het onderscheid naar verschillende productiefactoren, zoals eigen personeel
en extern ingehuurd personeel en in het bijzonder het onderscheid tussen incidentele grootschalige investeringen in ICT en uitgaven aan regulier onderhoud van ICT.
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1

Inleiding

Langzamerhand komt er steeds meer aandacht voor de economische aspecten van
de afhandeling van zaken binnen de veiligheidsketen en in het bijzonder de productiviteit. In 1989 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek
naar de doelmatigheid van dienstverlening van de overheid, waaronder ook politie
(Goudriaan et al., 1989). Hierin kregen de beleidsmatige aspecten ook meer aandacht. Andere publicaties op dit terrein zijn SCP (2002, 2007), Van der Torre et al.
(2007), Blank & Van Heezik (2017), Mellens & Stoel (2017) en Mellens et al. (2018).
Op 1 januari 2018 is de comptabiliteitswet 2016 in werking getreden. Daarmee
krijgen aspecten als doelmatigheid, doeltreffendheid, de financiële gevolgen voor
het Rijk en, waar mogelijk, de financiële gevolgen voor maatschappelijke sectoren
meer aandacht in de ontwikkeling van nieuw beleid.

1.1

Definitie van economische begrippen

Begrippen als productiviteit, doeltreffendheid en doelmatigheid worden vaak door
elkaar gehaald, op één hoop gegooid of ten onrechte gebruikt. Daarom wordt in
deze paragraaf ingegaan op definities van een aantal veel gebruikte economische
begrippen. Om de onderlinge verschillen duidelijk te maken en verwarring te voorkomen worden ook aantal begrippen gedefinieerd die verder in dit rapport niet
worden uitgewerkt.
 Inputs (ook wel: productiefactoren, ingezette middelen) zijn:
 natuurlijke hulpbronnen, bv. land, delfstoffen, bossen, planten, dieren, energie
etc.;
 arbeid;
 kapitaal, bv. informatie- en communicatietechnologie (ICT), huisvesting, etc.
 Outputs (ook wel: productie, geproduceerde goederen, geleverde diensten) zijn
de goederen die worden geproduceerd of de diensten die wordt geleverd.
 Inputprijzen zijn de prijzen die betaald moet worden voor het gebruik van de
inputs.
 Kostprijs omvat alle kosten die kunnen worden toegerekend aan de productie van
een bepaalde output.
 Outputprijzen (ook wel: prijzen) zijn de prijzen die de afnemer/gebruiker van de
outputs voor de outputs moet betalen.
 Omzet (ook wel: opbrengst) is de som van alle outputs vermenigvuldigd met de
outputprijzen.
 Lasten (ook wel: kosten) is de som van alle inputs vermenigvuldigd met de
inputprijzen.
 Winst is het verschil tussen omzet en lasten.
 Productiefuncties geven de relatie weer tussen de outputs (ofwel de
geproduceerde producten en/of diensten) enerzijds en de inputs (ofwel
productiefactoren) anderzijds.
 Productiviteit is de verhouding tussen de outputs en alle inputs die hieraan zijn
besteed (Blank, 2010).
 Arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen de outputs en de arbeid die
hieraan is besteed.
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 Productiviteitsgroei is de groei in de outputs die niet verklaard kan worden door
de groei in de inputs.
 Arbeidsproductiviteitsgroei is de groei in de outputs die niet verklaard kan
worden door de groei in de productiefactor arbeid.
N.B. de groei kan ook negatief zijn.
 Doeltreffendheid (ook wel: effectiviteit, outcome) is de mate waarin het doel
wordt bereikt als gevolg van de ingezette inputs.
 Doelmatigheid (ook wel: efficiëntie) is de mate waarin het doel wordt bereikt met
minimale middelen.

1.2

Doelstelling en probleemstelling

De Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ) van het ministerie van Veiligheid
en Justitie (minJenV) wil graag meer inzicht hebben in de (arbeids)productiviteitsontwikkelingen bij de taakorganisaties van minJenV om een betere invulling te
geven aan zijn taak als concerncontroller.1 De meting van de productiviteit is geen
doel op zich, maar inzicht in onder andere productiviteitsontwikkelingen zouden een
mogelijk uitgangspunt kunnen zijn voor beslissingen over financiering. De huidige
informatie uit de planning&control-cyclus is niet toereikend, omdat dit vaak informatie over de realisatie ten opzichte van de begroting betreft. Interessanter is de
informatie over de ontwikkeling van de (belangrijkste) inputkosten in verhouding
tot de ontwikkeling van de productie: hebben zich bijvoorbeeld schaalvoordelen
voorgedaan, zijn medewerkers productiever geworden, zijn processen flexibeler
en/of slimmer ingericht, etc.? De oorspronkelijke hoofdvraag van het onderzoek
luidde bij de start van het onderzoek dan ook:
Hoe heeft de (arbeids)productiviteit zich bij de taakorganisaties van minJenV in de
periode 2011-2015 ontwikkeld?
Gaandeweg het onderzoek bleek dat om deze vraag te beantwoorden er nog veel
voorwerk moest worden verricht. Daarom is de focus van het onderzoek verlegd
naar een verkenning naar de mogelijkheden om binnen minJenV tot een eenduidige
maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen ter ondersteuning van de taken
van DFEZ. Veel organisaties berekenen zelf een vorm van (arbeids)productiviteit.
Andere organisaties zijn nog niet zo ver. Maar bij de organisaties die dat wel doen,
is de wijze van berekenen niet altijd helder en al zeker niet uniform. In dit onderzoek zal worden getracht om tot een uniforme berekeningswijze te komen, maar
het is nadrukkelijk niet de bedoeling om organisaties met elkaar te vergelijken. Het
is vooral een inventarisatie van de mogelijkheden om per organisatie invulling te
geven aan een uniforme maatstaf voor productiviteitsontwikkeling. De hoofdvraag
en de daaruit afgeleide subvragen van het uiteindelijk uitgevoerde onderzoek luiden
dan:
Is het mogelijk om de (arbeids)productiviteitontwikkeling van de taakorganisaties
van minJenV in de periode 2013-2017 te berekenen?
 Wat is de meest geschikte methode?

1

Dit is een update en verdere uitwerking van eerdere onderzoeken. In beperktere omvang is dit onderzoek door
medewerkers van DFEZ zelf gedaan (ca. tien jaar geleden), naar aanleiding van de publicatie van het SCP (2002)
waarin productiviteitsontwikkelingen van het gevangeniswezen en het OM waren opgenomen die het ministerie
van Justitie destijds niet kon verklaren. Een beperkte update voor het CJIB is door het WODC verricht (ca. zes
jaar geleden). Geen van deze berekeningen zijn gepubliceerd.
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 Zijn hiervoor genoeg data beschikbaar?
 Welke data zijn idealiter nodig?
Er is bewust gekozen om alleen naar de periode 2013-2017 te kijken, aangezien in
de rijksbegroting sinds 2013 beter onderscheid wordt gemaakt tussen programmakosten en apparaatsuitgaven en tussen personele lasten, waaronder eigen personeel, en materiele uitgaven waaronder ICT. Ook moeten de meeste rijksoverheidsorganisaties voldoen aan de begrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën (minFin). De gegevens van de organisaties die niet aan deze voorschriften
hoeven te voldoen, zijn zo veel mogelijk daarmee in lijn gebracht.
De te onderzoeken justitieonderdelen zijn:
 Openbaar Ministerie (OM);
 Nederlands Forensisch instituut (NFI);
 Justitiële Informatiedienst (JustID);
 Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis);
 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V);
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO);
 Raad voor Rechtsbijstand (RvR);
 HALT;
 Reclasseringsorganisaties;
 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM);
 Slachtofferhulp Nederland (SHN);
 Hoge Raad (HR);
 Politie.
De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) doet eigen productiviteitsonderzoek en is
derhalve buiten beschouwing gelaten.
Het is overigens geen vanzelfsprekendheid dat de productiviteit van organisaties
steeds toeneemt. Op de lange termijn zijn technologische ontwikkelingen de enige
bron van permanente productiviteitsgroei. Het is aan de organisaties zelf om aan te
geven waar de grens aan de productiviteitsontwikkeling ligt gegeven de middelen
en omstandigheden en dit te bespreken met eigenaar en opdrachtgever. Inzicht in
redenen achter de geconstateerde productiviteitsontwikkeling vereist ook inzicht in
de verschillen tussen voor- en nacalculatorische kostprijzen (jaarlijkse verschillenanalyse) en een actuele kostprijssystematiek.

1.3

Werkwijze en leeswijzer

Om te beginnen is er een literatuurstudie gedaan. Op basis van de wetenschappelijke literatuur en de beschikbare data is een keuze gemaakt voor de te volgen aanpak voor het berekenen van de productiviteitsontwikkeling in de afgelopen jaren (zie
hoofdstuk 2). Er is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de directeuren
en/of hoofden van de financiële afdelingen van de betreffende organisaties met als
doel de (methodologische) achtergrond van de productiviteitsindicatoren en het
proces toe te lichten.
Om de methodiek te illustreren wordt een aantal voorbeelden uitgewerkt (hoofdstuk 3). De benodigde data is zo veel mogelijk verzameld uit openbare bronnen
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maar her en der wel aangevuld met interne informatie van de in paragraaf 1.2 genoemde organisaties. De berekende productiviteitsindices zijn besproken met de
betrokken organisaties (zie bijlage 3). De conclusie staat in hoofdstuk 4.
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2

Methodiek

In dit hoofdstuk wordt de theorie van productiviteitsmeting toegelicht. Paragraaf 2.1
behandelt in het kort de theorie over productiviteitsmeting en productiviteitsindices.
In paragraaf 2.2 wordt een eenvoudig fictief voorbeeld uitgewerkt om de theorie te
verhelderen. Paragraaf 2.3 gaat nader in op de specifieke issues die spelen bij het
meten van de kosten in de praktijk. Paragraaf 2.4 doet hetzelfde voor de omzet.
Bijlage 2 bevat de bijbehorende technische uitwerking en is op dezelfde wijze opgebouwd als dit hoofdstuk.

2.1

Theoretisch kader

Productiviteit
Bij het meten van productiviteit wordt de output afgezet tegen de input. Afhankelijk
van waar de interesses liggen kan de output worden afgezet tegen één input, een
selectie van inputs of alle inputs.
 Bij één-factorproductiviteit (EFP)wordt het totale outputvolume gedeeld door het
volume van één specifieke input. Indien deze input arbeid betreft spreken we
meestal van arbeidsproductiviteit.
 Bij meerdere-factorenproductiviteit wordt het totale outputvolume gedeeld door
het volume van een mandje van inputs.
 Bij totale-factorproductiviteit (TFP) wordt het totale outputvolume gedeeld door
het volume van alle inputs.
In het bijzondere geval dat er slechts één output en één input is, dan zijn bovengenoemde vormen van productiviteit allemaal gelijk aan elkaar.
Productiviteitsindices
Om een idee te krijgen hoe productiviteit zich door de jaren heen ontwikkelt, zijn er
diverse productiviteitsindices ontworpen. Maar om de productiviteit in het ene jaar
te vergelijken met de productiviteit in een ander jaar moet eerst gecorrigeerd worden voor inflatie. Dit kan op verschillende manieren:
1 Omzet en lasten kunnen met een algemene deflator worden gedefleerd, zoals de
deflator voor collectieve overheidsuitgaven uit de nationale rekeningen. Het nadeel is dat deze erg algemeen is en niet noodzakelijkerwijs de prijsontwikkelingen
bij de hier onderzochte organisaties weergeeft.
2 De huidige productie en productiefactoren kunnen worden vermenigvuldigd met
historische (output)prijzen respectievelijk inputprijzen.
3 De historische productie en productiefactoren kunnen worden vermenigvuldigd
met huidige (output)prijzen respectievelijk inputprijzen.
Nadat gecorrigeerd is voor inflatie kan de productiviteitsindex worden berekend
door de gecorrigeerde productiviteit in periode t te delen door de op dezelfde manier
gecorrigeerde productiviteit in periode s. In dit onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de totale-factor-productiviteit groei of index (TFPG) en de arbeidsproductiviteit. In de tekst die hierna volgt, werken we de TFPG nader uit. De arbeidsproductiviteit is hiervan een verbijzondering. Overigens kan groei ook negatieve groei betekenen.
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In de wetenschappelijke literatuur (zie onder andere Balk, 2018) zijn verschillende
maatstaven te vinden voor de TFPG:
 Paasche;
 Laspeyres;
 Fisher;
 (impliciete) Törnqvist;
 Malmquist.
Maar welke moeten we kiezen? Voor de Malmquist-indices moet een productiefunctie worden opgesteld. Dit is binnen de gestelde kaders van dit onderzoek niet haalbaar. Bovendien stelt dit ook hoge eisen aan de data. De Törnqvist-indices werken
met logaritmes waardoor ze wat moeilijker interpreteerbaar zijn. De overige indices
zijn alle relatief eenvoudig te berekenen.
De ideale index moet aan een aantal belangrijke eigenschappen voldoen. Balk
(2018) formuleert hiervoor een aantal toetsen. Een van de belangrijkste is de
verwisseling-van-tijd-toets. Deze toets houdt in dat, als de data voor de twee te
vergelijken periodes worden omgewisseld, de resulterende index de reciproke van
de oorspronkelijke index is. De Paasche- en Laspeyres-indices voldoen niet aan deze
toets. De Fisher-index voldoet hier wel aan. Daarom wordt voor de Fisher-index
gekozen.
De Fisher-index is het meetkundig gemiddelde van de Paasche- en Laspeyres-indices en daardoor symmetrisch. Symmetrie houdt in dat je dezelfde uitkomsten krijgt,
als je periode t beschouwt ten opzichte van periode s of als je periode s beschouwt
ten opzichte van periode t. De Laspeyres- en Paasche-indices zijn niet symmetrisch.
De Laspeyres-index kijkt vanuit het verleden naar het heden, dat wil zeggen dat
voor inflatie gecorrigeerd wordt volgens methode 2.2 De Paasche-index kijkt vanuit
het heden naar het verleden, dat wil zeggen dat voor inflatie gecorrigeerd wordt
volgens methode 3.
Overigens voldoen de productiviteitsindicatoren die organisaties zelf hebben ontwikkeld meestal ook niet aan alle door Balk (2018) geformuleerde toetsen. In het beste
geval wordt een Paasche- of Laspeyres-index berekend, maar in veel gevallen wordt
de inflatiecorrectie vergeten.
Fisher-productiviteitsindex
Om de Fisher-productiviteitsindex te berekenen zijn acht elementen nodig:
1 huidige omzet;
2 historische omzet uitgedrukt in huidige prijzen;
3 huidige lasten;
4 historische lasten uitgedrukt in huidige prijzen;
5 huidige omzet uitgedrukt in historische prijzen;
6 historische omzet;
7 huidige lasten uitgedrukt in historische prijzen;
8 historische lasten;
Met de eerste twee elementen kan de Paasche-outputvolume-index worden berekend. Met elementen 3 en 4 kan de Paasche-inputvolume-index worden berekend.
Door deze twee op elkaar te delen, wordt de Paasche-totale-productiviteitsindex
verkregen. Op vergelijkbare wijze kan met de laatste vier elementen de Laspeyrestotale-productiviteitsindex worden berekend. De Fisher-totale-factorproductiviteitsindex (TFPG) is dan gelijk aan het meetkundig gemiddelde van de Paasche- en de
Laspeyres-totale-productiviteitsindex (zie tabel 1 en voor een exacte afleiding zie
bijlage 2). Doordat in deze formule veel gedeeld en vermenigvuldigd wordt, zijn de

2

In eerdere onderzoeken naar productiviteit van taakorganisaties van minJenV (zie voetnoot 1) werd de
Laspeyres-index berekend.
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absolute aantallen van minder belang (er valt veel tegen elkaar weg) en draait het
vooral om de onderlinge verhoudingen. Zoals we verderop zullen zien, heeft dit
prettige voordelen.
In theorie heeft een non-profit organisatie (zoals de overheid) geen winstoogmerk
en zou moeten gelden dat de omzet in een bepaalde periode gelijk is aan de lasten
in diezelfde periode. De productiviteitsindices versimpelen dan tot de laatste regel in
tabel 1. Overigens betekent dit niet per definitie dat outputprijzen gelijk zijn aan
kostprijzen. Het is in principe mogelijk dat product A onder de kostprijs wordt
aangeboden en dat product B een prijs heeft die hoger is dan de kostprijs, dusdanig
dat de totale omzet gelijk is aan de totale lasten.
Om alleen de ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit te meten kunnen in bovenstaande opsomming (of tabel 1) de totale lasten worden vervangen door de arbeidskosten. We spreken dan niet meer van TFPG maar van een één-factor-productiviteitsindex (EFPG) of arbeidsproductiviteit.
Tabel 1

Productiviteitsindices
Fisher-

Outputvolumeindex
Inputvolumeindex

Laspeyres-index

Paasche-index

Kijkt vanuit het verleden naar het heden

Kijkt vanuit het heden naar het verleden

Huidige omzet tegen historische prijzen
𝐴=
Historische omzet
𝐵=

Huidige lasten tegen historische inputprijzen
Historische lasten

Huidige omzet
Historische omzet tegen huidige prijzen

√𝐴𝐶

Huidige lasten
Historische lasten tegen huidige inputprijzen

√𝐵𝐷

𝐶=

𝐷=

index

Totale-factor

A/B

productiviteits-

𝐴𝐶
√
𝐵𝐷

C/D

index
Indien geen winstoogmerk:
Totale-factor
productiviteits-

𝐸=

Huidige omzet tegen historische prijzen
Huidige lasten tegen historische inputprijzen

𝐹=

Historische lasten tegen huidige inputprijzen
Historische omzet tegen huidige prijzen

√𝐸𝐹

index

2.2

Een fictief voorbeeld

Stel een organisatie levert twee diensten: dienst A en dienst B. Om deze diensten
te leveren worden arbeid en computers ingezet. Er zijn dus twee inputs en twee outputs. De bovenste helft van tabellen 2a en 2b tonen de gefingeerde input en outputcijfers waarmee de productiviteitsindices zullen worden berekend.
Zo werden vroeger 12.000 diensten van type A geleverd waarvoor de mensen die
daar gebruik van maakten € 5 moesten betalen. Tegenwoordig worden er 15.000
diensten van type A geleverd waarvoor de gebruikers nu € 6 moeten betalen. Door
deze getallen kruislings te vermenigvuldigen krijgen we voor dienst A elementen 1,
2, 5 en 6 zoals hierboven besproken (zie tabel 2a). Voor dienst B kunnen dezelfde
berekeningen worden gemaakt. Om een beeld van de organisatie als geheel te
krijgen dienen de uitkomsten voor dienst A en B bij elkaar opgeteld te worden.
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Tabel 2a

Fictief voorbeeld: outputs en omzet

Outputs

Dienst A

Totaal in

Totaal in

historische

huidige

prijzen

prijzen

Dienst B

Volume
vroeger

12.000

4.000

nu

15.000

6.000

vroeger

€5

€ 10

nu

€6

Prijs per eenheid
€ 20





15.000 x € 6 =

6.000 x € 20 =

€ 90.000

€ 120.000

12.000 x € 6 =

4.000 x € 20 =

€ 72.000

€ 80.000

15.000 x € 5 =

6.000 x € 10 =

historische prijzen

€ 75.000

€ 60.000

Historische omzet

12.000 x € 5 =

4.000 x € 10 =

€ 60.000

€ 40.000

Huidige omzet
Historische omzet tegen
huidige prijzen
Huidige omzet tegen











€ 135.000



€ 100.000


Tabel 2b

€ 210.000
€ 152.000




(tabel 2c)

(tabel 2c)

Fictief voorbeeld: inputs en lasten
Personeels-

Inputs

leden

Computers

Totaal in

Totaal in

historische

huidige

prijzen

prijzen

Volume
vroeger

4

4

nu

5

8

vroeger

€ 30.000

€ 500

nu

€ 35.000

Prijs per eenheid
€ 400





5 x € 35.000 =

8 x € 400 = €

€ 175.000

3.200

4 x € 35.000 =

4 x € 400 = €

€ 140.000

1.600

5 x € 30.000 =

8 x € 500 = €

historische prijzen

€ 150.000

4.000

Historische omzet

4 x € 30.000 =

4 x € 500 = €

€ 120.000

2.000

Huidige omzet
Historische omzet tegen
huidige prijzen
Huidige omzet tegen












€ 154.000
€ 122.000

(tabel 2c)

Tabel 2c

€ 178.200
€ 141.600



(tabel 2c)

Fictief voorbeeld: productiviteitsindices*

Productiviteitsindices

Laspeyres

Outputvolume-index

€ 135.000 / €

€ 210.000 / €

100.000 =

152.000 =

1,350

1,382

1,366

€ 154.000 / €

€ 178.200 / €

√(1,262 x

122.000 =

141.600 =

1,262

1,258

Inputvolume-index

Paasche

Fischer





1,350 / 1,262

1,382 / 1,258

= 1,069

= 1,098

√(1,350 x




*

1,258) =
1,260
()

Totale factor
productiviteits-index

1,382)=

√(1,069 x


1,098) =
1,084

Vermenigvuldigen met 100 om indexcijfers te krijgen.
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Voor de inputs zijn de berekeningen vergelijkbaar (zie tabel 2b). Vroeger waren er
vier personeelsleden in dienst die ieder € 30.000 per jaar kostten. Tegenwoordig
zijn er vijf personeelsleden in dienst die nu ieder € 35.000 per jaar kosten. Door
deze getallen kruislings te vermenigvuldigen krijgen we voor dienst A elementen 3,
4, 7 en 8 zoals hierboven besproken. Voor computers kunnen dezelfde berekeningen
worden gemaakt. Om een beeld van de organisatie als geheel te krijgen dienen de
uitkomsten voor personeelsleden en computers bij elkaar opgeteld te worden.
Met de acht berekende elementen kunnen nu de productiviteitsindices berekend
worden zoals beschreven in tabel 1. De uitkomsten staan in tabel 2c. Deze kunnen
met 100 worden vermenigvuldigd om een indexcijfers te krijgen.

2.3

Kosten in de praktijk

Voor de berekening van de TFPG zijn vier kostenelementen nodig. De totale kosten
in jaar t en in jaar s zullen over het algemeen geen problemen opleveren. De totale
kosten in jaar t uitgedrukt in prijzen van jaar s (en vice versa), worden in principe
berekend door het volume van de productiefactoren in jaar t te vermenigvuldigen
met de inputprijzen van jaar s (en vice versa) (zie voor een technische uitwerking
bijlage 2). Helaas zijn deze gegevens voor de meeste taakorganisaties van minJenV
niet zo makkelijk te achterhalen, tenzij de hele boekhouding wordt nageplozen. Dat
gaat voor dit onderzoek echter een stap te ver.
Dit betekent dat er gewerkt moet worden met datgene wat wel bekend is. Voor de
meest taakorganisaties van minJenV zijn de totale kosten wel bekend en sinds de
gewijzigde opzet van de begroting in 2012 ook een uitsplitsing naar apparaatslasten en programmakosten. De apparaatslasten zijn alle uitgaven aan personeel
(incl. externe inhuur) en materieel (ICT, huisvesting, etc.) en de programma-uitgaven zijn de uitgaven aan beleid (subsidies aan derden, opdrachten aan derden,
bijdragen aan zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), etc.; zie MinFin, 2012).
Arbeidskosten zijn voor de meeste taakorganisaties van minJenV al over een wat
langere periode bekend. De programma-uitgaven kunnen zowel aan personeel als
aan materieel worden uitgegeven. Hierover is echter niets bekend. Bovendien kunnen de programma-uitgaven van één organisatie subsidies/opdrachten/bijdragen
aan andere organisaties die ook in dit rapport bekeken worden, bevatten. Dus vanwege het gebrek aan informatie over de exacte besteding van programma-uitgaven
en de mogelijke overlap zal hier zo veel mogelijk naar de apparaatslasten gekeken
worden.
Over het algemeen worden de arbeidskosten wel apart in beeld gebracht en is er
meestal ook wel iets bekend over de personele bezetting. De baten-lasten-diensten
zijn het best gedocumenteerd. Sinds 2013 zijn de personele kosten uitgesplitst naar
eigen personeel, externe inhuur en overige personele kosten (reiskostenvergoedingen e.d.). De informatie over personele bezetting betreft doorgaans alleen eigen
personeel. Daarom zal eigen personeel als een aparte productiefactor worden
beschouwd.
Sinds de nieuwe begrotingsopzet worden de materiele kosten uitgesplitst naar ICT,
Shared Service Organisaties (SSO) en overige materiele kosten. Hierdoor lijkt het
mogelijk om ICT als aparte productiefactor te onderscheiden, maar de schommelingen in de ICT-kosten blijken erg groot en vermoedelijk verloopt een deel van de
ICT-uitgaven via de bijdragen aan de SSO’s. En deze bijdragen kunnen ook uitgaven aan huisvesting of catering bevatten. Hierdoor is het niet goed mogelijk om
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de totale uitgaven aan ICT in beeld te brengen en is ICT als productiefactor momenteel niet bruikbaar. In een tijd waarin organisaties steeds meer afhankelijk zijn van
ICT maar ook steeds meer datagedreven willen werken is dit wel een probleem.
Kortom, voor de berekening van de korte termijn ontwikkeling van de TFPG zullen,
indien mogelijk, drie kostenposten worden onderscheiden: kosten van eigen personeel, externe inhuur plus overige personele kosten en materiële kosten. De uitdaging is om de kosten in jaar t uit te drukken in prijzen van jaar s (en vice versa).
Voor eigen personeel is dat meestal wel mogelijk door de gemiddelde bezetting
jaar t te vermenigvuldigen met de gemiddelde personeelskosten in jaar s (en vice
versa). Voor de overige kostenposten is dit niet mogelijk omdat de volumes en de
inputprijzen niet bekend zijn. Als alternatief, worden de uitgaven aan externe inhuur
vermenigvuldigd met de prijsindex van arbeid voor de economische sector die het
dichtst aansluit bij de geldende cao en worden de materiele kosten vermenigvuldigd
met de deflator voor collectieve overheidsbestedingen. Alle deflatoren zijn afkomstig
van het CBS.

2.4

Omzet in de praktijk

De berekening van de omzet lijkt rechttoe rechtaan, namelijk het volume van alle
producten/diensten vermenigvuldigd met de desbetreffende (kost)prijs. Toch levert
de praktijk soms wat problemen op. Het komt regelmatig voor dat het ‘productmandje’ verandert: sommige producten/diensten houden op te bestaan en daarvoor
komen vaak nieuwe producten/diensten in de plaats. Verder worden niet alle taakorganisaties van minJenV output-gefinancierd, waardoor weliswaar de volumes van
de producten/diensten bekend zijn maar niet de prijzen. Tot slot worden soms niet
alle kosten in de kostprijs verrekend of worden producten lumpsum gefinancierd.
Hieronder wordt aangegeven hoe in deze analyse met deze problemen wordt omgegaan. Voor een technische discussie zie bijlage 2.
2.4.1

Nieuwe en uitgefaseerde producten/diensten

Om de omzet in periode t uitgedrukt in prijzen periode s (en vice versa) te berekenen moet de volumes in periode t vermenigvuldigd worden met de prijzen in
periode s (en vice versa). Maar dan moeten wel voor alle producten/diensten prijzen voor zowel periode t als periode s beschikbaar zijn. Als een product/dienst
echter in periode s wel bestond, maar in periode t niet dan is er uiteraard ook geen
prijs bekend voor periode t. Dit probleem kan op twee manieren worden aangepakt.
Ten eerste kunnen de prijzen van niet bestaande producten/diensten constant worden gehouden op een periode die wel bekend is, waarna er een algemene inflatiecorrectie overheen wordt gezet. Ten tweede kan het probleem worden opgelost
door een mandje samen te stellen met producten/diensten die in beide perioden
aanwezig zijn en daarvoor de gemiddelde prijsontwikkeling te berekenen en deze
toe te passen op de prijs van de producten/diensten die maar in één van de twee
perioden aanwezig waren. In deze analyse is gekozen voor de tweede variant omdat
de keuze voor een deflator niet altijd evident is.
2.4.2

Alle prijzen van alle producten/diensten zijn onbekend

Voor een aantal taakorganisaties van minJenV zijn wel volumes van diverse producten/diensten bekend, maar geen prijzen. Nu draait het bij de berekening van de
TFPG vooral om de verhoudingen en niet om de absolute aantallen. Dit biedt een
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aantal voordelen. Indien correct berekend zouden kostprijzen beschouwd kunnen
worden als een manier om verschillende producten/diensten ten opzichte van elkaar
te waarderen. Met andere woorden, kostprijzen kunnen als een vorm van weging
worden beschouwd. Dit impliceert dat in plaats van de omzet ook de gewogen productie zou kunnen worden gebruikt. Dit biedt een tweetal mogelijkheden om het
probleem van ontbrekende prijzen op te lossen.
Indien wel iets bekend is over de verhoudingen tussen twee producten/diensten,
bijvoorbeeld op basis van werklastmetingen, dan kunnen deze verhoudingen gebruikt worden als alternatief voor de prijzen, bijvoorbeeld als product/dienst A
tweemaal zoveel tijd kost als product/dienst B of als product/dienst A 30% van
de tijd opslokt, terwijl product/dienst B 70% van de tijd opslokt. Het maakt wiskundig gezien niet uit of de TFPG met prijzen of met wegingen wordt berekend
(zie bijlage 2). Als alternatief zouden ook de prijsverhoudingen voor vergelijkbare
producten/diensten bij organisatie A gebruikt kunnen worden voor organisatie B.
2.4.3

Totale omzet is ongelijk aan totale kosten

In het bedrijfsleven wordt de verkoopprijs meestal bepaald door de kostprijs van
een product/dienst plus een winstmarge. Omdat taakorganisaties van minJenV
onderdeel van de overheid zijn en dus geen winstoogmerk hebben, is de winstmarge
nul zou de totale omzet gelijk moeten zijn aan de totale kosten. In de praktijk is dit
niet zo. Meestal betreft het kleine temporele verschuivingen: een deel van de omzet
wordt in een ander jaar geboekt dan de hiervoor gemaakte kosten. Maar soms ligt
er ook een andere oorzaak aan ten grondslag.
Ten eerste worden bij sommige taakorganisaties van minJenV bepaalde producten/diensten lumpsum gefinancierd. De enige manier om dit deel van de omzet in
periode t uit te drukken in prijzen van periode s (en vice versa) is om dit deel van
de omzet met een algemene deflator te corrigeren. Hiervoor wordt de deflator voor
collectieve overheidsbestedingen gebruikt. Lumpsum financiering voor projecten die
niet direct gerelateerd zijn aan een bepaald product/dienst worden niet meegeteld.
Ten tweede maken sommige taakorganisaties van minJenV onderscheid tussen
vaste en variabele kosten. Voor intern gebruik, bijvoorbeeld bij investeringsbeslissingen, is dit een logische aanpak. Maar voor de berekening van de omzet is dit
onderscheid niet relevant. Bij het aanbod van een product/dienst aan de markt
moeten alle kosten verrekend worden in de prijs, dus ook de vaste kosten. Daarom
worden in deze analyse vaste kosten die niet in de kostprijs zijn meegenomen naar
rato omgeslagen over de geleverde producten/diensten.
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3

Voorbeelden uit de praktijk

Koning (2007) formuleert een aantal randvoorwaarden voor productiviteitsonderzoek:
1 productie en kosten zijn meetbaar en bieden voldoende informatie over de
kwaliteit van de verleende diensten;
2 productie is voldoende toerekenbaar aan de verantwoordelijke instellingen en dus
niet sterk afhankelijk van factoren die buiten hun bereik vallen;
3 productiegegevens en kosteninformatie zijn beschikbaar en worden op uniforme
en betrouwbare wijze geregistreerd;
4 productiegegevens en kosteninformatie zijn toegankelijk voor onderzoek.
Van de zeventien genoemde organisaties in paragraaf 1.2 blijken er negen niet of
niet helemaal aan het eerstgenoemde criterium te voldoen. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de preselectie van organisaties is gemaakt op basis van vermoedelijke beschikbaarheid van gegevens. De Rvdr is ook buiten dit onderzoek
gehouden omdat zij zelf productiviteitsindices conform de Laspeyres-methode
berekenen en publiceren in hun jaarverslag. De Rvdr voldoet daarmee uiteraard
aan alle bovengenoemde criteria.
Omdat in dit onderzoek wordt gekeken naar gegevens op organisatieniveau wordt
altijd voldaan aan het tweede criterium. Maar hoewel de productie tot op zekere
hoogte wel door de organisaties zelf kan worden beïnvloed, hebben de hier onderzochte organisaties weinig invloed op hun instroom. En daarmee is de invloed op
de productie uiteindelijk dus ook enigszins beperkt.
Voor zeven organisaties waren niet alle benodigde gegevens beschikbaar en is dus
niet voldaan aan de derde voorwaarde. Maar als we voorwaarde één en drie combineren en eventueel in beperkte mate wat aannames doen, dan zijn er in totaal
tien organisaties, die aan de eerste drie voorwaarden voldoen. Voor deze organisatie wordt getracht de Fisher-TFPG te berekenen.
De uitgewerkte voorbeelden in dit hoofdstuk zijn grotendeels gebaseerd op openbare informatie uit begrotingen, jaarplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen. Her
en der zijn de data aangevuld met interne informatie. Dus ook aan het vierde criterium is voldaan. Tabel 3 bevat een overzicht van de mate waarin de taakorganisaties van minJenV aan de voorwaarden voor productiviteitsonderzoek voldoen. In
figuur 1 is aangegeven hoe deze organisaties zich financieel ten opzichte van elkaar
verhouden.
In paragraaf 3.1 zal de achtergrond worden geschetst waartegen de productiviteitsontwikkelingen moeten worden afgezet. Daarna volgen een aantal voorbeelden van
productiviteitsindices bij de tien organisaties die aan alle criteria voldeden. Voor
deze organisaties zijn de Fisher-productiviteitsindices uitgewerkt in paragraaf 3.2 tot
en met 3.4. In paragraaf 3.5 wordt nader ingegaan op de organisaties die wel in de
preselectie zaten maar niet aan het eerste en/of derde criterium voldoen.
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Tabel 3

Mate waarin organisaties voldoen aan de randvoorwaarden voor
productiviteitsonderzoek
1 Meetbaar en

2 Toerekenbaar aan

3 Beschikbaar en uni-

4 Toegankelijk voor

informatie over

ver-antwoordelijke

form en betrouwbaar

onderzoek

kwaliteit

instellingen

geregistreerd

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Pro-ductie

Kosten

Pro-ductie

Kosten

Pro-ductie

Kosten

Pro-ductie

Kosten

Openbaar Ministerie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Raad voor de Kinderbescherming

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoge Raad

Ja

Alleen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, voor

Ja

Ja, voor

Ja

Uitvoeringsorganisaties

totaal, niet
per
product
Politie

Deels

Alleen
totaal, niet

zover

zover

per

meetbaar

meetbaar

product
Agentschappen
Centraal Justitieel Incassobureau

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dienst Justis

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee, maar

Ja

Ja

Ja

Ja, voor

Ja

Ja, voor

Ja

Immigratie- en Naturalisatiedienst

input/lump

zover

zover

-

meetbaar

meetbaar

sum gefinancierd
Nederlands Forensisch Instituut

Zeer

Alleen

beperkt

totaal, niet

Ja

Ja

Ja, voor
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Figuur 1

(Apparaats)uitgaven van minJenV aan diverse taakorganisaties,
2017

Bron: Jaarverslag 2017 minJenV

3.1

Achtergrond

In deze paragraaf wordt de achtergrond geschetst waartegen de productiviteitsontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Bewust is ervoor gekozen om in deze
paragraaf naar een wat langere periode te kijken om een indruk te geven van de
trend. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de veiligheidsketen zie
Kalidien (2018).
Figuur 2 schetst de ontwikkeling van het percentage van de bevolking van 15 jaar
en ouder dat slachtoffer is geworden van een misdrijf. In de loop der tijd zijn hiervoor verschillende meetmethoden gebruikt waardoor er trendbreuken zijn ontstaan.
Desalniettemin kan wel worden vastgesteld dat de lange termijn trend dalend is.
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Figuur 2

*

Ontwikkeling van het percentage slachtoffers, 2005-2017*

Percentage slachtoffers van 15 jaar en ouder. In 2008 en 2012 zijn trendbreuken opgetreden als gevolg van veranderingen
in de wijze waarop slachtofferschap wordt gemeten.

Bron: CBS

Figuur 3 geeft de ontwikkeling aan van het aantal bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven. Ook hier zien we een duidelijk dalende trend. Het aantal
minderjarigen verdachten daalt nog sterker dan het totaal. In 2005 was 16% van
de verdachten minderjarig, terwijl dat in 2017 nog maar 11% was.
In figuur 4 wordt het aantal geconstateerde overtredingen weergegeven. De bulk
van de overtredingen betreft zaken in het kader van de Wet administratieve
handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Het gaat daarbij vooral om overtredingen die met behulp van flitspalen, mobiele camera’s of trajectcontroles zijn geconstateerd. Ook hier is een dalende trend te zien, die echter sterk beïnvloed wordt
door beleidsbeslissingen (waar en wanneer wordt een trajectcontrole in bedrijf
genomen) en al dan niet falende techniek (is de trajectcontrole wel/niet in bedrijf).
De strafrechtelijke overtredingen vertonen ook een dalende trend. Over bestuursrechtelijke overtredingen (anders dan de WAHV) is niet zo veel bekend. Moolenaar
(2018a) bevat een uitgebreide discussie over bestuursrechtelijke sancties.
In figuur 5 wordt de ontwikkeling van de asielinstroom getoond. Asielinstroom kent
een vrij grillig verloop, maar in de periode 2005-2013 was de instroom vrij stabiel.
Dit kan echter vrij snel omslaan als gevolg van het ontstaan van conflictgebieden.
Hierdoor was er in 2015 een grote piek in de asielinstroom.
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Figuur 3

Ontwikkeling van het aantal geregistreerde verdachten,
2005-2017

Bron: CBS

Figuur 4

Ontwikkeling van het aantal geconstateerde overtredingen,
2005-2017

Bron: Moolenaar (2018b)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Cahier 2019-5 | 27

Figuur 5

Ontwikkeling van de asielinstroom, 2005-2017

Bron: CBS

Figuur 6

Ontwikkeling van de uitstroom van civiel- en bestuursrechtelijke
zaken bij de rechtbank, 2005-2017

Bron: Tabellen Rechtspleging Civiel en Bestuur 2016, WODC/Rvdr; jaarverslag Rvdr 2017.

Tot slot toont figuur 6 de uitstroom van civielrechtelijke en bestuursrechtelijke
zaken bij de rechter. In tegenstelling tot de sector veiligheid is hier geen langetermijndaling te zien. De bestuursrechtelijke zaken zijn min of meer stabiel, terwijl
de civielrechtelijke zaken tot en met 2010 sterk gestegen zijn en sindsdien min of
meer rond hetzelfde niveau schommelen.
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De hier geschetste ontwikkelingen zijn in wisselende mate van belang voor de organisaties waarvoor de productiviteitsontwikkeling kon worden berekend. Voor het
OM, CJIB, Halt, SGM en SHN zijn vooral de ontwikkelingen op het veiligheidsterrein
van belang. De werkzaamheden van de IND worden in grote mate beïnvloed door de
ontwikkelingen op asielterrein, terwijl voor DJI zowel asiel als veiligheid van belang
zijn. De RvdK, Justis en de RvR hebben met alle sectoren te maken.

3.2

Uitvoeringsorganisaties

MinJenV kent een aantal grote uitvoeringsorganisaties. In deze paragraaf worden
het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) behandeld in respectievelijk paragraaf 3.2.1 en 3.2.2.
3.2.1

Openbaar Ministerie

Het OM is verantwoordelijk voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging van straffen. In de afgelopen jaren is het takenpakket van het OM uitgebreid met werkzaamheden die gericht zijn op andere en
bredere doelstellingen dan strafrechtelijke vervolging, zoals de omgang met verwarde personen en de bijdrage aan de samenwerkingsverbanden die gericht zijn
op de aanpak van ondermijning. Er worden veertien producten onderscheiden:
 WAHV-zaak: beroep bij de officier van justitie;
 WAHV-zaak: beroep op de kantonrechter;
 WAHV-zaak: hoger beroep bij het hof Leeuwarden;
 overtredingen behandeld door het Centrale Verwerking OM;
 overige overtredingen (interventiezaken);
 feitgecodeerde misdrijven;
 niet-feitgecodeerde misdrijven (interventiezaken);
 onderzoekszaken misdrijven;
 ondermijningszaken;
 hoger beroep: kantonappellen;
 hoger beroep: standaardzaken;
 hoger beroep: maatwerk;
 hoger beroep: megazaken;
 hoger beroep: raadkamerbeschikkingen
Het budget dat betrekking heeft op ondermijningszaken wordt lumpsum gefinancierd. Bij de overige budgetten wordt bij de financiering rekening gehouden met het
aantal zaken en de zaakzwaarte.
De apparaatsuitgaven zijn de afgelopen jaren redelijk constant gebleven. Wel zijn
de personele lasten voor eigen personeel in 2017 sterker gestegen dan de totale
apparaatsuitgaven. Daarentegen neemt de omzet de laatste twee jaar af. Dit leidt
ertoe dat de totale-factorproductiviteit in 2016 is afgenomen en de arbeidsproductiviteit in 2017 afneemt (zie figuur 7).
In 2015 zijn met ondersteuning van het Virtueel Parket veel extra zaken weggewerkt die in 2013 onder invloed van de Herziening Gerechtelijke Kaart in de voorraad terecht zijn gekomen en die tot een productiviteitspiek in 2015 hebben geleid.
De afname in 2017 zit vooral in de categorie ‘interventiezaken misdrijven’, die met
14% dalen in 2017 ten opzichte van 2016. Dit zijn ook nog eens relatief zware
zaken in vergelijking met omvangrijke stromen zoals WAHV-zaken en overtredingen. De daling bestaat voor 45% uit BOSZ-sepots. Dit zijn zaken die door de poli-

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Cahier 2019-5 | 29

tie naar het OM zijn ingezonden maar die het OM meestal om technische redenen
heeft afgewezen nog voordat ze worden ingeschreven. Deze sepots zijn gedaald
van 51.900 zaken in 2016 naar 39.300 zaken in 2017. Waarschijnlijk is dit aantal
zaken in eerdere jaren kunstmatig hoog geweest door opruim- en inhaalacties. In
de voorraden zaten ook veel strafbeschikkingen die opnieuw waren ingestroomd
omdat de oorspronkelijke strafbeschikking niet is betaald. Veel van dit soort zaken
zijn geëindigd in een sepot onder andere wegens verjaring, oud feit en een gebrek
aan zittingsruimte (zie Parket-Generaal, 2018). Sinds 2016 neemt dit type sepots
echter af (zie ARK, 2018).
Figuur 7

Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van OM
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, PaG, minJenV, bewerking WODC

Aan de ene kant zijn er signalen dat het strafproces in de afgelopen jaren gecompliceerder is geworden. In haar jaarverslag over 2017 geeft het OM aan dat er weliswaar een dalende trend in de geregistreerde misdrijven is, maar dat zij steeds
meer werkzaamheden verricht tijdens de onderzoeksfase zonder dat het tot een
ingeschreven strafdossier komt, en dat er indicaties zijn dat de behandeltijd van de
gemiddelde strafzaak is toegenomen en dat strafzaken complexer worden (zie ook
OM, 2017). Volgens het jaarverslag van minJenV over 2017 zijn de extra gelden die
in 2017 zijn toegekend aan het OM, besteed aan cybercrime, ondermijning en jihadisme en aan ondersteuning van slachtoffers en nabestaanden. Maar cybercrime en
ondermijning zijn typisch delicten die veel tijd kosten en waarbij de opbrengst (in
termen van vervolgbare verdachten) relatief gering is vergeleken bijvoorbeeld met
geweldsdelicten. Het maatschappelijk effect (bijvoorbeeld in termen van preventie
van toekomstige delicten, genoegdoening en schadevergoeding) kan uiteraard wel
groot zijn. Van Tulder et al. (2017) concluderen dat de invoering van de strafbeschikking, anders dan de bedoeling van de wetgever was, bij misdrijfzaken eerder
tot een vermeerdering dan tot een vermindering van zaken voor de rechter lijkt te
hebben geleid. Bij overtredingszaken is het beeld minder duidelijk.
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Aan de andere kant blijkt uit het fact-sheet over de strafrechtketen (MinJenV, 2018)
dat de gemiddelde duur van zaken tot aan het vonnis in de jaren tussen 2013 en
2017 varieert tussen de acht en tien maanden en daarmee stabiel te noemen is. Uit
de evaluatie OM-afdoening (Abels et al., 2018) blijkt dat de doelstelling om met de
invoering van de OM-strafbeschikking meer zittingscapaciteit vrij te maken voor
zaken die daarvoor in aanmerking komen, ook daadwerkelijk bereikt is. De zaken
waarin een strafbeschikking is opgelegd en die na verzet of mislukte executie alsnog voor de rechter komen hebben echter wel meer om het lijf omdat de meeste
verdachten wel ter zitting verschijnen en hun verhaal doen.
Omdat er tegenstrijdige signalen zijn, is het onduidelijk of zaken nu wel of niet complexer zijn geworden en of zaken meer of minder werklast met zich mee brengen
dan vroeger. Daarom zal binnenkort bij het WODC een onderzoek worden gestart
naar zaakzwaarte met name bij het OM.3
3.2.2

Raad voor de Kinderbescherming

De RvdK heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het
kind in gevaar komt. De taken liggen op het terrein van bescherming, gezag en
omgang, straf en adoptie. Er worden elf producten onderscheiden:
 beschermingszaken;
 gezag en omgangsonderzoek;
 overige civiele zaken (adoptie & naamgeving);
 taakstraffen;
 strafonderzoek;
 strafonderzoek + aanvulling;
 actualisatie strafonderzoek;
 strafonderzoek gedragsbeïnvloedende maatregel;
 onderzoeken schoolverzuim;
 toetsende taak meldingen;
 casusregie en casusoverleg.
Casusregie en -overleg worden lumpsum gefinancierd. De andere producten kennen
een kostprijssystematiek.
De personele uitgaven aan eigen personeel verlopen licht dalend evenals de totale
apparaatsuitgaven. De omzet daalt sterk tot 2015 waarna dit min of meer constant
blijft. Figuur 8 laat zien dat de totale-factorproductiviteit over het algemeen licht
stijgend is behalve in 2015 als er een bijstelling naar beneden is. De arbeidsproductiviteit is vrijwel constant met uitzondering van 2015. De neerwaartse bijstelling is
waarschijnlijk toe te schrijven aan de stelselwijzigingen in de jeugdvoorzieningen.
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Deze wet vervangt de Wet op de
jeugdzorg en een aantal onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet bijzondere ziektekosten vielen. Jeugdbescherming
en jeugdreclassering maken ook onderdeel uit van de Jeugdwet. De belangrijkste
verandering is dat alle jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten. Verder was
er tot en met 2014 sprake van wachtlijsten op bijna alle werkterreinen van de RvdK.
Sinds 2015 is de RvdK bezig deze wachtlijsten weg te werken met behulp van extra
personeel.

3

Onderzoeksprogrammering WODC 2018, eerste tranche. www.wodc.nl/binaries/Onderzoeksprogramma%202018_tcm28-300127.pdf
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Figuur 8

Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van RvdK
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, RvdK, bewerking WODC

3.3

Agentschappen

MinJenV kent vijf agentschappen, die alle baten-lastendiensten zijn. Vier hiervan
worden in deze paragraaf besproken. Paragraaf 3.3.1 behandelt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Paragraaf 3.3.2 gaat in op de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In paragraaf 3.3.3 komt de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) aan bod. Tot slot wordt in paragraaf 3.3.4 de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND) bekeken.
3.3.1

Centraal Justitieel Incassobureau

Het CJIB is het inning- en incassobureau van de overheid en vervult een centrale rol
bij de afhandeling van diverse strafrechtelijke en bestuursrechtelijke beslissingen.
Daarnaast coördineert en informeert het CJIB de executieketen. De werkzaamheden
van het CJIB zijn gericht op de volgende producten:
 WAHV-sancties;
 boetevonnissen;
 strafbeschikkingen;
 transacties;
 vrijheidsstraffen;
 schadevergoedingsmaatregelen;
 ontnemingsmaatregelen;
 taakstraffen;
 voorwaardelijke invrijheidsstelling;
 routeren toezicht;
 routeren jeugdreclassering;
 bestuurlijke boete (excl. zorgverzekeringen);
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 bestuursrechtelijke premies zorgverzekeringen.
De inning van de bestuursrechtelijke premies zorgverzekeringen wordt uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (omzet derden)
en de bestuurlijke boetes worden geïnd in opdracht van de betreffende bestuursorganisatie (omzet overige departementen). Omdat dit onderzoek focust op die
CJIB-uitgaven die betrekking hebben op veiligheidszorg, is de omzet derden buiten
beschouwing gelaten. Aan alle genoemde producten hangt een kostprijs. Het CJIB
kent geen lumpsumfinancieringen voor reguliere producten. Niet alle producten
komen in alle onderzochte jaren voor. In paragraaf 2.3 is aangegeven hoe hiermee
wordt omgegaan.
De omzet is tot en met 2015 gedaald maar neemt daarna weer toe. De eigen-personeelsuitgaven dalen licht, terwijl de totale apparaatsuitgaven sterk zijn gestegen
tussen 2013 en 2016. Dit vertaalt zich in een dalende totale-factorproductiviteit tot
en met 2015. Daarna vindt er weer een lichte stijging plaats. In figuur 9 zien we
voor de arbeidsproductiviteit eenzelfde ontwikkeling maar veel gematigder.
De stijging in de totale apparaatsuitgaven worden voor een groot deel veroorzaakt
door de toename van externe inhuur van ICT-personeel. Als gevolg van diverse
externe ontwikkelingen is het aantal ICT-projecten toegenomen en zijn de uitgaven
hieraan in vier jaar tijd fors gestegen. Volgens de jaarverslagen van minJenV over
de jaren 2014 tot en met 2016, is de toename in de apparaatsuitgaven daarnaast
het gevolg van extra financieringen onder andere ten behoeve van de overgang
naar Datacentrum Noord, de kosten verbonden aan aanpassingen van de ICT-systemen in verband met het rijksbrede nieuwe bankcontract, en inhoudelijke programma’s zoals het programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen, het programma
Recht Doen aan Slachtoffers, het programma Vernieuwing en Incasso, het dossier
Verkeersveelplegers, en diverse maatregelen voortvloeiend uit de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's (commissie Hoekstra). Dit heeft bij het CJIB onder meer
geleid tot de omvorming van een productgeoriënteerd werkproces naar een persoonsgericht werkproces. Uit Hertogh et al. (2012) blijkt dat 70% van de CJIBdebiteuren wil en kan betalen. De overige 30% hebben moeite met betalen en/of
willen niet betalen. Met een nieuwe betalingsregelingbeleid (CJIB, 2017) richt de
persoonsgerichte aanpak van het CJIB zich met name op deze laatste groep.
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Figuur 9

Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van CJIB
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, CJIB, bewerking WODC

3.3.2

Dienst Justitiële Inrichtingen

DJI is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. De zeven onderscheiden begrotingsproducten van DJI
zijn:
 intramurale bezetting gevangeniswezen (incl. in stand te houden capaciteit);
 extramurale bezetting gevangeniswezen (penitentiaire programma’s);
 intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in het gevangeniswezen (Penitentiair
Psychiatrisch Centra);
 bezetting Forensisch Psychiatrische Centra (tbs-klinieken) en overige forensische
zorg;
 intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen;
 bezetting Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra;
 bezetting Justitiële Jeugdinrichtingen (incl. in stand te houden capaciteit).
Ambulante forensische zorg staat wel op de begroting van DJI maar wordt niet geteld als een DJI-product omdat de uitvoering daarvan bij de reclassering ligt. DJI
fungeert hierin slechts als tussenpersoon. Voor alle genoemde DJI-producten is een
nacalculatorische kostprijs beschikbaar.
De totale-factorproductiviteit van DJI is over de hele onderzochte periode vrij stabiel
met een lichte daling 2016 (zie figuur 10). De arbeidsproductiviteit is licht stijgend.
Dit komt doordat de personele uitgaven voor eigen personeel sterker dalen dan de
omzet als gevolg van het Masterplan DJI 2013-2018.4 Het masterplan behelst
diverse ingrijpende veranderingen, zoals versobering van regimes, intensivering
van meerpersoonscelgebruik, nieuwe dagprogramma’s, sluiting van (afdelingen van)
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 24 587, nr. 490.
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penitentiaire inrichtingen en neerwaartse aanpassing van de personeelsformatie. De
achterliggende motivatie voor dit masterplan is de sterk afgenomen capaciteitsbehoefte aan justitiële jeugdplaatsen (Moolenaar et al., 2018) en de tekorten op de
begroting bij het onderdeel gevangeniswezen. De lichte daling in apparaatsuitgaven
in 2017 is voornamelijk het gevolg van een daling in de materiele programmakosten
door een verlaging van de gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf, wat
mogelijk was door verlaging van de rente op hun leningen bij het ministerie van
Financiën.
Figuur 10 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van DJI
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, DJI, bewerking WODC

3.3.3

Justis

De screeningsautoriteit Justis toetst of personen antecedenten hebben die het
uitoefenen van een bepaald beroep in de weg staan en of partijen die bepaalde
verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen.
Daarnaast handelt Justis ook gratieverzoeken af. De zestien onderscheiden
producten zijn:
Preventief
 garantstellingregeling faillissementscuratoren;
 aanvraag Bevordering Integere Besluitvorming door het Openbaar Bestuur;
 verklaringen Omtrent het Gedrag:
 beslissing natuurlijke personen;
 beslissing rechtspersonen;
 gedragsverklaring aanbesteden;
 naamswijziging;
 continue screening.
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Opsporingsgericht
 risicomeldingen in het kader van het toezicht rechtspersonen (Wet controle op
rechtspersonen)
 vergunningen op grond van Wet wapens en munitie:
 administratieve beroepen;
 ontheffingen;
 aktes voor Buitengewone Opsporingsambtenaren;
 toetsing ambtenaar Bijzondere opsporingsdienst;
 toetsing voor de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
 ondernemingen;
 leidinggevenden;
 netwerktekeningen.
Tenuitvoerlegging
 gratiebeslissingen.
Al deze producten hebben een kostprijs.
De omzet vertoont de afgelopen jaren een stijgende trend. Daar tegenover staat
dat de apparaatslasten flink gedaald zijn. Overigens zijn de uitgaven aan eigen personeel vrij stabiel gebleven. Dit alles leidt ertoe dat de totale-factorproductiviteit de
tot en met 2016 flink gestegen is, evenals de arbeidsproductiviteit van het eigen
personeel (zie figuur 11). Volgens de jaarverslagen 2016 en 2017 van minJenV zijn
door de grote hoeveelheid VOG-aanvragen schaalvoordelen behaald. Bovendien is
op huisvestingskosten bespaard en is de ICT-omgeving van Justis vernieuwd, waardoor het aantal administratief medewerkers is gedaald en de dubbele lasten van de
instandhouding van twee ICT-systemen zijn vanaf 2018 verleden tijd.
Figuur 11 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van
JUSTIS (index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, Jaarplan JUSTIS, bewerking WODC
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3.3.4

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden. De dienstverlening van de IND kan in drie
productcategorieën worden onderverdeeld:
 asielaanvragen;
 reguliere visa-aanvragen door studenten en (hoogopgeleide) arbeidsmigranten;
 naturalisatieverzoeken.
Elk van deze productcategorieën kent een integrale kostprijs, dat wil zeggen de
kostprijs met verrekening van lumpsumfinanciering.
Figuur 12 laat zien dat de omzet van de IND flink gestegen is in de afgelopen jaren.
Met name in de productcategorie asiel wordt deze omzet sterk beïnvloed door het
grillige verloop van de asielinstroom. De apparaatslasten bewegen in mindere mate
mee met de omzet, terwijl de lasten van het eigen personeel vrijwel gelijk gebleven
zijn. De combinatie van deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de totale-factorproductiviteit de afgelopen jaren sterk is gestegen, net als de arbeidsproductiviteit. Door
de gestegen personeelslasten neemt de arbeidsproductiviteit in 2017 weer enigszins
af.
Om de pieken in de asielinstroom op te vangen wordt vaak tijdelijk personeel ingezet. Voor de extra asielinstroom, met name in 2015, was eveneens extra huisvesting nodig. Belangrijkste oorzaak voor de daling van de apparaatsuitgaven in 2017
ligt dan ook in de afbouw van de extra voorzieningen voor de hoge asielinstroom
in eerdere jaren en in bezuinigingen. Tot slot zijn de kosten van tolken gedaald,
enerzijds door de daling van de asielinstroom, anderzijds door de verschuiving in
de productie van de algemene asielprocedure naar de verlengde asielprocedure. De
laatste categorie kent minder tolkenkosten. Binnen de categorie asielaanvragen is
dus de productmix veranderd. Om het effect daarvan te meten op de productiviteit,
zouden deze producten idealiter apart in de totale-factorproductiveitsindex moeten
worden opgenomen. Dit bleek helaas niet mogelijk.
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Figuur 12 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van IND
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/slotwet MinJenV, bewerking WODC

3.4

Zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke
taak

MinJenV ken een groot aantal rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT) en/of
zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). In deze paragraaf worden vier daarvan onder
de loep genomen. Paragraaf 3.4.1 behandelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). In
paragraaf 3.4.2 komt Halt Nederland (HALT) aan bod. Paragraaf 3.4.3 handelt over
het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM). Tot slot wordt in paragraaf 3.4.4 ingegaan op Slachtofferhulp Nederland (SHN).
3.4.1

Raad voor Rechtsbijstand

De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (WRB), die
er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het
rechtsbestel. Daarnaast geeft de Raad voor Rechtsbijstand uitvoering aan de haar
opgedragen wettelijke taak op het gebied van asiel (non-WRB), schuldsanering en
tolken en vertalers. Hoewel de RvR veel verschillende producten kent, zijn de werkzaamheden in het kader van de WRB voor alle producten min of meer hetzelfde. Dit
leidt ertoe dat er vier productcategorieën kunnen worden onderscheiden:
 toevoegingen in het kader van de WRB:
 ambtshalve toevoegingen in strafzaken;
 reguliere toevoegingen in strafzaken;
 toevoegingen in civiele zaken, incl. bijzondere opname in een psychiatrisch
ziekenhuis (BOPZ);
 toevoegingen in bestuurszaken, incl. vreemdelingenbewaring;
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 toevoegingen in asielzaken (WRB):
 lichte adviestoevoeging;
 piketdiensten bij inverzekeringstelling, incl. vreemdelingenbewaring & BOPZ;
 rechtshulp in asielzaken (non-WRB);
 rechtshulp bij schuldsanering;
 hulp door tolken en vertalers;
Binnen de WRB-categorie zitten de verschillen vooral in de hoogte van de vergoeding aan advocaten. De kostprijzen die vermeld worden in het jaarverslag van
miJenV zijn inclusief de vergoedingen aan advocaten. Omdat het hierbij in principe
om een herverdeling van geld gaat (van het ministerie naar de RvR naar de advocaten) worden deze vergoedingen buiten deze analyse gelaten. Wat overblijft is
een kostprijs die voor alle WRB-producten met uitzondering van de piketdiensten
hetzelfde is. De piketdiensten kennen een eigen kostprijs. De overige producten
worden lumpsum gefinancierd. De subsidie voor het Juridisch Loket blijft buiten
beschouwing omdat de RvR hiervoor slechts als tussenpersoon fungeert.
Figuur 13 laat zien dat de omzet, apparaatsuitgaven en uitgaven aan eigen personeel de afgelopen jaren met wat schommelingen per saldo gedaald zijn. Dit leidt
ertoe dat de totale-factorproductiviteit ook licht gedaald is. De arbeidsproductiviteit
stijgt in eerste instantie, maar neemt vooral in 2017 af. Dit is het gevolg van de wat
sterker afnemende omzet en de vrijwel constante personeelskosten.
De daling in de omzet hangt samen met de algemeen dalende trend in de criminaliteit en de daarmee samenhangende afname van het beroep op gesubsidieerde
rechtsbijstand. Recent neemt de productiviteit iets af, omdat een verdere afname
van personeel niet opportuun is met het oog op de aankomende stelselwijziging 5
naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie-Wolfsen (2015).
Figuur 13 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van RvR
(index, 2013=100)

Bron: Jaarrekening/Jaarplan RvR, bewerking WODC

5

www.internetconsultatie.nl/duurzaamstelselrechtsbijstand/details
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3.4.2

Halt

Halt is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Halt-afdoening en preventieactiviteiten. De Halt-afdoening heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag van
jongeren zo vroeg mogelijk aan te pakken om verdere escalatie (en een strafblad)
te voorkomen. MinJenV financiert alleen de Halt-afdoening. Hiervoor is een kostprijs
beschikbaar, incl. verrekening van lumpsum subsidies van min JenV. De preventieactiviteiten worden voornamelijk lumpsum door gemeenten gefinancierd.
Door de daling in de geregistreerde criminaliteit, daalt ook de productie en daarmee
de omzet van Halt. In 2017 stijgt de omzet weer door een combinatie van meer
Halt-afdoeningen en een hogere kostprijs. De uitgaven voor eigen personeel blijven
min of meer stabiel, waardoor de arbeidsproductiviteit een dalende trend vertoont.
De totale apparaatsuitgaven dalen gestaag, wat in combinatie met een nog sterker
dalende omzet in eerste instantie leidt tot een dalende totale-factorproductiviteit.
Maar doordat de omzet weer toeneemt in 2017, neemt de totale-factorproductiviteit
in 2017 sterk toe (zie figuur 14).
Figuur 14 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van HALT
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag Halt, bewerking WODC

3.4.3

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het SGM verstrekt financiële uitkeringen aan slachtoffers met ernstig psychisch of
fysiek letsel als gevolg van een geweld- of zedenmisdrijf, indien deze schade niet op
andere wijze wordt vergoed. Het SGM kent drie productcategorieën:
 beslissingen op reguliere verzoeken;
 beslissingen op reguliere bezwaarschriften;
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 beslissingen op aanvragen bijzondere regelingen:
 overvalregeling;
 tijdelijke regelingen seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleegezinnen;
 statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot
schadevergoeding seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleegezinnen.
Het SGM kent geen kostprijssystematiek en er is geen informatie over verschillen
in werklast tussen deze categorieën. Daarom is voor alle producten uitgegaan van
dezelfde kostprijs, namelijk de apparaatslasten gedeeld door de totale output.
Andere oplossingen zijn mogelijk maar dat heeft nauwelijks invloed op het trendverloop van de productiviteit.
De omzet van de SGM kent een lichte stijging tot en met 2016 en daarna gaat de
omzet sterk omhoog. De apparaatslasten en de uitgaven aan eigen personeel volgen
een min of meer gelijke trend waarbij de totale apparaatsuitgaven in 2014 en 2015
wel wat sterker gestegen zijn (zie figuur 15). Het gevolg is dat zowel de totale-factorproductiviteit als de arbeidsproductiviteit dalen tot en met 2015 respectievelijk
2016, waarna ze weer gaan stijgen. Wegens een beleidswijziging hoeven slachtoffers sinds oktober 2014 vaak geen aanvullende aanvraag in te dienen, omdat zo
veel mogelijk schadeposten al in de eerste aanvraag worden meegenomen. Dit leidt
op de langere termijn tot een daling van de werklast en daarmee de apparaatsuitgaven. Daar tegenover staat overigens dat het telefonisch contact met de aanvrager is geïntensiveerd. Tevens is in maart 2015 is het nieuwe zaaksysteem ingevoerd, wat tot extra kosten leidde en daarmee voor een dip in de productiviteit heeft
gezorgd. Volgens het jaarverslag 2015 van minJenV zijn ook extra kosten gemaakt
door het wegwerken van achterstanden. Sinds 2016 is de doelgroep uitgebreid met
nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld en is de indieningstermijn verlengd van drie naar tien jaar. Dit heeft tot meer productie geleid.
Figuur 15 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van SGM
(index, 2013=100)

Bron: (Jaarverslag) SGM, jaarverslag minJenV, bewerking WODC
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3.4.4

Slachtofferhulp Nederland

SHN biedt emotionele, juridische en praktische ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. SHN kent
een groot aantal vormen van dienstverlening die in combinatie met elkaar kunnen
voorkomen. Er zijn vier productcategorieën. Het aggregatieniveau van de producten
en daarmee de kostprijs is in de periode 2015-2017 tweemaal gewijzigd.
 aanmelding:
 instroom;
 telefonische informatie verstrekking;
 doorverwijzingen/doorgeleiding naar andere instanties;
 individuele beoordeling;
 algemene dienstverlening:
 algemene ondersteuning;
 case management levensdelicten;
 case management ernstige gewelds- en zedendelicten;
 verhalen schade + voegen:
 schade verhalen fondsen/verzekeringen/SGM;
 juridische dienstverlening:
 voegen strafproces,
 bijstaan op zitting + begeleiden + informatie strafproces:
 bijstaan op zitting;
 begeleiden + informatie strafproces:
o begeleiden strafproces,
o informatie strafproces;
 schriftelijke slachtofferverklaring/spreekrecht;
 ZSM primaire screening;
 ZSM actief benaderen;
 ZSM schade-inventarisatie.
Het slachtofferloket en overige opdrachten, waaronder crisisinzet, worden lumpsum
gefinancierd.
Tot en met 2016 vertoont de omzet een stijgende trend, maar in 2017 is er een
lichte daling. De totale apparaatsuitgaven stijgen in eerste instantie maar zijn vanaf
2015 vrijwel constant. De uitgaven aan eigen personeel dalen daarentegen vanaf
2016. Alle uitgaven zijn gecorrigeerd voor de uitgaven aan het programma Slachtofferhulp 2.0 Reiken en Raken. De totale-factorproductiviteit vertoont een licht stijgende trend met een kleine dip in 2015. De arbeidsproductiviteit is min of constant
tot en met 2015, maar stijgt daarna gestaag (zie figuur 16).
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Figuur 16 Ontwikkeling van de productiviteit, omzet en uitgaven van SHN
(index, 2013=100)

Bron: Jaarverslag/Jaarrekening SHN, bewerking WODC

3.5

Nabeschouwing

Niet alle agentschappen, RWT’s en ZBO’s van minJenV zijn onderzocht. Voor een
aantal organisaties bleek het niet mogelijk om uit (semi)openbare bronnen de benodigde informatie en/of informatie van voldoende kwaliteit te halen. Maar ook voor
de organisaties die wel in dit rapport worden besproken, was er in eerste instantie
soms onduidelijkheid over wat de gepubliceerde informatie nu eigenlijk voorstelt.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook NFI, LBIO, reclassering, JustID, HR,
DT&V en de Politie in deze analyse mee te nemen. Over JustId was vrijwel geen
openbare informatie te vinden. Bij NFI en LBIO sluiten de productdefinities niet aan
op de kostprijzen. Zo worden bij NFI producten geteld, maar zijn de kostprijzen per
uur berekend. In openbare bronnen is niet terug te vinden wat het gemiddeld aantal uur per product is. Dit is opmerkelijk omdat NFI een batenlastendienst is. Doorgaans zijn voor batenlastendiensten meer gegevens beschikbaar dan voor andere
organisaties. In het jaarverslag van minJenV wordt voor LBIO het aantal zaken geteld, maar de kosten worden per geïnde euro gegeven. De reclassering voor volwassen is verdeeld over drie organisaties: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingszorg en het Leger des Heils. Dit maakt het lastig om een goed beeld te
krijgen van de baten en lasten. Bovendien loopt er ook een discussie over de te
hanteren teleenheid (zaken of personen, wel/niet uniek, etc.). DT&V bleek lumpsum gefinancierd te worden. Bovendien vallen de apparaatsuitgaven van DT&V
onder de apparaatsuitgaven van het kerndepartement en kunnen dus niet makkelijk geïdentificeerd worden. Over de HR was veel informatie beschikbaar, maar één
cruciaal gegeven ontbrak, namelijk de werklast/kostprijs per product. Aangezien er
grote verschillen zijn tussen de producten van de HR, bleek het niet mogelijk om
hiervoor een oplossing te vinden. Bij de politie is de meetbaarheid van de producten
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dienstverlening een groot probleem. Opsporing kan deels gemeten worden door
bijvoorbeeld het aantal geregistreerde misdrijven of het aantal afgehandelde verdachten, maar met name preventie werkzaamheden zijn heel moeilijk meetbaar.
Zelfs voor organisaties waarover wel veel gegevens zijn gepubliceerd, was het niet
altijd duidelijk, wat de gegevens voorstellen. Zo vermelden de jaarverslagen van
SHN geen productiecijfers over het afgesloten jaar maar de wijze waarop de instroom van het afgesloten jaar is afgedaan ongeacht het jaar van afdoening, kortom cohortcijfers. In de jaarverslagen van de Hoge Raad staan soms uitspraken
inclusief en exclusief herzieningen in dezelfde tabel op dezelfde regel naast elkaar
(voor verschillende jaren), zonder dat dit wordt toegelicht. In het jaarverslag van
minJenV worden de uitgaven aan diverse typen vergoedingen door de RvR vermeld,
maar dit blijkt de totaal uitgekeerde vergoeding aan advocaten te zijn, wat in principe slechts een overdracht van gelden is. De uitvoeringskosten van de RvR zelf
worden niet verder uitgesplitst. In hetzelfde jaarverslag worden in de doelmatigheidstabel van het CJIB onder het label kostprijs feitelijk tarieven (administratiekosten) vermeld. Nogmaals hetzelfde jaarverslag bevat voor de IND twee tabellen
met PxQ-omzet met verschillende bedragen. Daarbij blijkt in de ene tabel de lumpsumfinanciering wel toegerekend te zijn naar de productcategorieën en in de andere
tabel niet. Bovendien moet de productie afgeleid worden uit de omzet en de kostprijzen, want een totaal overzicht van de productie is er niet.
Wat in het algemeen opvalt is dat de jaarverslagen doorgaans vaak gericht lijken te
zijn op het grote publiek en weinig informatie bevatten voor professionals en onderzoekers. De Algemene Rekenkamer heeft hierop ook diverse malen gewezen.6 Ook
blijkt interne en externe informatie vaak inconsistent te zijn. Informatie uit verschillende bronnen zoals de begroting/het jaarverslag/de slotwet van minJenV, jaarplannen/jaarverslagen/websites van de organisaties zelf en interne informatie komt
vaak niet overeen. Soms is dit een peildatumprobleem, maar veel verschillen waren
te groot om toe te schrijven aan een verschil in peildatum.
Van de zeventien beoogde organisaties, is uiteindelijk voor tien organisaties de
Fisher-TFPG berekend. De andere zes organisaties zijn afgevallen vanwege onvoldoende beschikbaarheid of onvoldoende meetbaarheid van de belangrijkste gegevens. Van de overgebleven tien organisatie bleek het slechts voor drie organisaties
mogelijk om uitsluitend op basis van openbare bronnen de productiviteitsontwikkeling te berekenen. Voor de andere zeven organisaties waren in beperkte mate aanvullende interne gegevens en/of aannames nodig. Meestal betrof dat gegevens uit
jaarrekeningen en/of het aantal fte’s. Jaarverslagen bieden hierover vaak onvoldoende informatie. In tabel 4 is voor de zeventien beoogde organisaties aangegeven
wat wel of niet vindbaar was in (semi-)openbare bronnen.

6

Zie onder andere Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 30 850, nr. 32, en vergaderjaar 2015-2016, 31 490,
nr. 187.
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Tabel 4

Beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van een
productiviteitsmeting, 2013-2017
Prijs/

Eigen-

weging
Output-

per

volume

product

AppaOmzet

Perso-

perso-

Totale

raats-

nele

nele

lasten

kosten

lasten

lasten

ICTfte

a

lasten

Uitvoeringsorganisaties
b

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Centraal Justitieel Incassobureau

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dienst Justis

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Openbaar Ministerie

Ja

Raad voor de Kinderbescherming

c

Hoge Raad
Politie
Agentschappen

Immigratie- en Naturalisatied

dienst

Nederlands Forensische Instituut

e

Zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak
f

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

i

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Landelijk Bureau Inning

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Raad voor Rechtsbijstand
Halt

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Justitiële Informatiedienst
Dienst Terugkeer & Vertrek
Reclassering Nederland

h

g

Onderhoudsbijdragen
a

De schommelingen in de ICT-kosten blijken erg groot en vermoedelijk verloopt een deel van de ICT-uitgaven via de bijdragen aan de SSO’s. Daarom is het niet goed mogelijk om de totale uitgaven aan ICT in beeld te brengen.

b

Het OM is bezig met een omschakeling naar outputgericht sturen. Hiertoe zijn met terugwerkende kracht een aantal productgroepen gedefinieerd met bijbehorende kostprijzen. Dit kostprijsmodel wordt naar verwachting pas in 2019 ingevoerd.

c

Voor de civiele producten van de RvdK zijn kostprijzen beschikbaar. Maar de strafrechtelijke producten van de RvdK hebben de afgelopen jaren sterke veranderingen ondergaan, waardoor de oude kostprijssystematiek niet meer valide is voor
deze producten. Voor deze analyse heeft de RvdK een schatting gemaakt. De RvdK is van plan om in de nabije toekomst
een nieuwe kostprijssystematiek voor de strafrechtelijke producten te ontwikkelen.

d

De IND wordt deels input gefinancierd en deels lumpsum. De TFPG is berekend op basis van de instroom in plaats van de
uitstroom en het lumpsum gedeelte is toegerekend aan de producten.

e

Volgens het jaarverslag 2017 van minJenV is het kostprijsmodel van het NFI nog in ontwikkeling.

f

Voor de RvR zijn geen kostprijzen beschikbaar, maar wel beheerslasten per productgroep. Op basis hiervan is een kostprijs
geschat.

g

Voor het SGM zijn geen kostprijzen beschikbaar. Omdat de uitvoeringslasten per product vermoedelijk niet zo heel veel
van elkaar verschillen, is de kostprijs geschat door de totale lasten door de totale productie te delen. De personele lasten
en lasten van eigen personeel zijn geschat.

h

De lasten van de DT&V vallen onder de apparaatslasten van het kerndepartment en zijn niet apart te onderscheiden.

i

Er zijn drie reclasseringsorganisaties. Voor Reclassering Nederland zijn wel gegevens te achterhalen, maar voor stichting
Verslavingszorg en de afdeling reclassering van het Leger des Heils is dit lastiger. Bovendien zijn er vele
productwijzigingen geweest in het verleden.
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4

Conclusie en aanbevelingen

Het doel van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om binnen
minJenV tot een eenduidige maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen. De
vragen die gesteld zijn, zijn:
Is het mogelijk om de (arbeids)productiviteitontwikkeling van de taakorganisaties
van minJenV in de periode 2013-2017 te berekenen?
 Wat is de meest geschikte methode?
 Zijn hiervoor genoeg data beschikbaar?
 Welke data zijn idealiter nodig?

4.1

Conclusies

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de Fisher-TFPG de meest geschikte
indicator is om de productiviteitontwikkeling te meten vanwege de symmetrie en
vanwege de relatief eenvoudige berekeningswijze. Omdat de Fisher-TFPG kijkt naar
de verhouding tussen inputs en outputs, zijn gegevens nodig over zowel de inputs
als de outputs. Bij outputs moet gedacht worden aan het productievolume per
product(groep) met bijbehorende kostprijs of werklastindicatie. De belangrijkste
inputs in het productieproces zijn voor de meeste taakorganisaties van minJenV
arbeid en ICT. Daarom zijn ook gegevens nodig over de inzet van personeel (in fte)
en over de apparaatslasten, met een uitsplitsing naar personele en materiële lasten.
Bij voorkeur worden de personele lasten nog uitgesplitst naar eigen personeel en
externe inhuur en worden de materiële lasten uitgesplitst naar investeringen in ICT,
ICT-onderhoud en overige materiële kosten.
In de praktijk blijken deze gegevens voor de taakorganisaties van minJenV vaak
niet beschikbaar en soms zelfs niet of beperkt meetbaar te zijn. Ook gegevens die
wel gepubliceerd zijn, stellen blijken soms iets anders voor te stellen dan men op
basis van de toelichting zou verwachten. Met name de uitgaven aan ICT bleken
sterk te schommelen in de onderzochte periode, vermoedelijk omdat een deel van
de ICT-uitgaven via de bijdragen aan de SSO’s lopen en dus niet alle ICT-uitgaven
op de post ‘ICT’ worden geboekt maar vermoedelijk ook deels op de post ‘bijdrage
aan SSO’. Een andere reden is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen
incidentele grootschalige investeringen in ICT en uitgaven aan regulier onderhoud
van ICT. Daarom is ICT op dit moment niet bruikbaar als productiefactor. Niet alle
benodigde gegevens zijn beschikbaar uit openbare bronnen. Desondanks blijkt het,
met af en toe een extra aanname, heel goed mogelijk om voor een tiental
organisaties op uniforme wijze de Fisher-TFPG te berekenen. Voor veel organisaties
was dit echter de eerste keer dat men op deze manier naar hun
productiviteitsontwikkeling kijkt. Duiding van de resultaten bleek dan ook nog lastig.
Over het algemeen lijken de organisaties qua uitgaven wat traag te reageren op
veranderingen in het productievolume, maar dat is niet ongebruikelijk en dit
verschijnsel is ook te zien bij bedrijven. Het specifieke geval, waarin de productie
daalt en het arbeidsvolume navenant wordt aangepast, staat in de literatuur bekend
als ‘labor hoarding’.
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4.2

Aanbevelingen

DFEZ overweegt om de Fisher-TFPG aan hun instrumentarium toe te voegen. Uit
dit onderzoek blijkt dat dit heel goed mogelijk is, maar dat qua datadefinitie- en
verzameling nog veel werk te verrichten is. MinJenV zal samen met zijn taakorganisaties moeten kijken hoe productdefinities en registraties op dit punt verbeterd
kunnen worden. Producten of diensten dienen goed omschreven en goed meetbaar
te zijn. En er dient enige indicatie van de werklast en/of uitgaven per product(groep) te zijn. Kostprijzen dienen betrekking te hebben op de gedefinieerde producten of diensten. In de kostprijzen moeten bij voorkeur zo veel mogelijk alle uitgaven aan het desbetreffende product verrekend zijn. Aan de inputkant moet meer
aandacht zijn voor het onderscheid naar verschillende productiefactoren, zoals eigen
personeel en extern ingehuurd personeel en in het bijzonder het onderscheid tussen
incidentele grootschalige investeringen in ICT en uitgaven aan regulier onderhoud
van ICT. Ook de begrotingsvoorschriften van minFin zouden op dit punt verbeterd
kunnen worden.
Verder is er nader onderzoek nodig naar de achterliggende redenen voor de fluctuaties in de productiviteitsontwikkeling van de verschillende organisaties. Jaarverslagen, zowel van minJenV als van de organisaties zelf, bieden hiervoor meestal te
weinig aanknopingspunten. Een andere vraag die naar aanleiding van dit onderzoek
naar voren komt, is of overheidsorganisaties trager reageren op veranderingen in
het productievolume dan bedrijven. Ook dit verdient nader onderzoek.

4.3

Tot slot

De gegevens die nodig zijn om de productiviteitsontwikkeling te monitoren, zijn ook
van belang voor eventuele toekomstige maatschappelijke kosten-batenanalyses
(MKBA) die waarschijnlijk in het kader van de comptabiliteitswet 2016 vaker dan
voorheen geïnitieerd zullen worden. De eisen die gesteld worden aan een MKBA
staan in de Algemene Leidraad MKBA (Romijn & Renes, 2013). Deze is leidend voor
MKBA onderzoek door rijksoverheidsinstellingen. In aanvulling op de leidraad zijn er
een aantal werkwijzers ontwikkeld die specifieker ingaan op bepaalde beleidsterreinen. Voor justitie en veiligheid is er nog geen werkwijzer, maar de werkwijzer voor
het sociale domein (Koopmans et al., 2016) is tot op zekere hoogte ook bruikbaar.
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Summary
Productivity measurement in the field of justice: an
exploration of the possibilities

The aim of this research is to explore the possibilities of an unambiguous measure
of productivity change for various judicial organizations under the responsibility of
the Dutch ministry of Justice and Security. Many of these organizations calculate
some form of (labor) productivity, but the method of calculation is not always clear
and certainly not uniform. At this stage of the research there is no intention of comparing organizations. Above all, it is an inventory of the possibilities to implement a
uniform measure of productivity change for each organization. The main questions
of the investigation are:
Is it possible to calculate the (labor) productivity change of the judicial organizations
under the responsibility of the Dutch ministry of Justice and Security in the period
2013-2017? Are enough data available and which data are ideally needed?
A productivity index measures the growth in the outputs that can not be explained
by the growth in inputs. The literature proposes several different indicators of productivity change. The most suitable indicator is the Fisher total factor productivity
growth (TFPG), because of its relative ease of calculation and because of the symmetry. Symmetry means that you get the same results, if you consider period t
with respect to period s or vice versa. The Fisher TFPG is the geometric mean of
the Paasche and Laspeyres TFPG, two indices that are also often used to measure
productivity change, but both have the disadvantage that they are not symmetrical.
Because the Fisher TFPG looks at the relationship between inputs and outputs, data
is needed on both inputs and outputs. For outputs, the production volumes per product (group) with associated cost prices or workload indications are required. The
most important inputs in an administrative production process are labor and information and communication technology (ICT). Therefore, data are also needed on
the deployment of personnel (in full time equivalents) and on administration costs,
with a breakdown by personnel and material costs. Preferably, the personnel costs
are broken down by own staff and external staff and the material costs are broken
down by investments in ICT, ICT maintenance and other material costs.
Only the period 2013-2017 is considered here, because since 2013 the national
budget better distinguishes between program costs, administrative expenditures,
expenditure on own staff, expenditure on external staff and expenditure on ICT.
Most judicial organizations must comply with these budget regulations of the Ministry of Finance. The data of the organizations that do not have to comply have been
brought in line with this regulations as much as possible.
Initially, seventeen judicial organizations were selected for an first attempt to calculate productivity changes in a uniform way. The Netherlands Bureau for Economic
Policy Analysis (CPB) formulated four requirements for productivity research, with
regard to measurability, availability, accountability, uniformity and accessibility. In
practice, the data required often prove to be unavailable and sometimes even not
measurable. Published data sometimes represents something different than one
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would expect on the basis of the explanatory notes. For example, some annual
reports mention cohort analyses instead of production figures. Definition changes in
products are often not reported. Cost prices sometimes contain improper elements,
such as financial transfers from one party to another. Sometimes the product definitions do not match the cost prices: production volumes are measured in numbers,
while the cost price is calculated per hour or per euro collected. Sometimes there is
discussion about the counting unit of the production volume. Some organizations
are financed entirely or partially in lump sum. For some organizations, the administrative costs are included in the administrative costs of the core department and can
therefore not easily be distinguished separately. Not all organizations use a cost
price model. The alternative, some form of workload measurement per product, was
not always available.
The expenditures on ICT turned out to fluctuate sharply in the period under review,
presumably because not all ICT expenditure is booked on the ICT budget item and
because no distinction is made between incidental large-scale investments in ICT
and regular ICT maintenance. That is why ICT is currently not usable as a production factor.

Of the seventeen organizations, seven organizations were dropped due to the lack
of availability or non-measurability of the most important data. Of the remaining ten
organizations, it was only possible for three organizations to calculate productivity
change solely on the basis of data from public sources. For the other seven organizations, to a limited extent additional internal data was needed. Nevertheless, with
some additional assumptions and some additional internal information, it is possible
to calculate the Fisher TFPG in a uniform manner for ten organizations. For many
organizations, however, this was the first time that people looked at their productivity change in this way. Thus, clarification of the results proved to be difficult. The
period that is measured is quite short. And sometimes there are many different
developments at the same time. Annual reports, both from the ministry of Justice
and Security and from the organizations themselves, usually offer too few leads for
any explanations. In general, the organizations appear to be react somewhat slow
to changes in production volume, which is not unusual and is also a common phenomena in commercial companies. Specifically, the case where production falls and
labor is not adjusted accordingly, is known as “labor hoarding”.
The financial department of ministry of Justice and Security is considering adding
the Fisher TFPG to its instruments. This research shows that this is certainly possible, but that much work is still needed in terms of data definition and collection. The
ministry of Justice and Security and its adjoining organizations will have to look at
how product definitions and registrations can be improved in this respect. Products
must be well-defined and well measurable. And there must be some indication of
the workload and/or expenditure per product (group). Cost prices need to include all
expenditures for the relevant product as much as possible. On the input side, more
attention should be paid to the distinction between different production factors, such
as own staff and external staff, and in particular the distinction between occasional
large-scale investments in ICT and expenditure on regular ICT maintenance.
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Bijlage 2 Afleiding en berekening van de Fisher-TFPG
B2.1

Theoretisch kader

Definities
M = aantal productiefactoren
xj = hoeveelheid van productiefactor j
wj = prijs van productiefactor j
Cj = totale lasten van productiefactor j
C = totale lasten
Dj = deflator voor productiefactor j
D = deflator voor de totale lasten
N
pi
qi
Ri
R
Fi
F

=
=
=
=
=
=
=

aantal producten/diensten
prijs van product/dienst i
hoeveelheid van product/dienst i
omzet van product/dienst i
omzet
deflator voor product/dienst i
deflator voor de totale omzet

Om productiviteitsindices te berekenen zijn acht elementen nodig:
𝑀
𝑀
Lasten in periode t:
𝐶 𝑡𝑡 = ∑𝑗=1 𝐶𝑗𝑡𝑡 = ∑𝑗=1 𝑤𝑗𝑡 𝑥𝑗𝑡
Lasten in periode s:

𝐶 𝑠𝑠

=

𝑀
∑𝑗=1 𝐶𝑗𝑠𝑠

=

(1)

𝑀
∑𝑗=1 𝑤𝑗𝑠 𝑥𝑗𝑠

(2)

Lasten in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
wjs xjt indien wjs en xjt bekend
M
∑j=1 Cjst indien Cjst bekend waarbij Cjst = { tt t
st
Cj /Dj indien wjs en xjt onbekend
C ={
tt
t
st
C /D indien Cj onbekend
Lasten in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
w 𝑡 x 𝑠 indien wj𝑡 en xj𝑠 bekend
M
t𝑠 indien C t𝑠 bekend waarbij C t𝑠 = { j j
∑
C
j
j
j
Cj𝑠𝑠 Dtj indien wj𝑡 en xj𝑠 onbekend
Ct𝑠 = { j=1
𝑠𝑠
t
t𝑠
C D indien Cj onbekend
Omzet in periode t:
Omzet in periode s:

𝑁

𝑁

(3)

(4)

𝑅𝑡𝑡 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑡𝑡 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡

(5)

𝑅 𝑠𝑠

(6)

=

𝑁
∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑠

=

𝑁
∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠

Omzet in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:

𝑝 𝑠 𝑞𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑀
∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑏𝑖𝑗 𝑅𝑖𝑠𝑡 = { 𝑖𝑡𝑡 𝑖 𝑡
={
𝑅𝑖 /𝐹𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑖𝑡 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑅𝑡𝑡 /𝐹 𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
Omzet in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑞𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑀
𝑡𝑠
𝑡𝑠
𝑡𝑠
∑
𝑅
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛
𝑅
𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑤𝑎𝑎𝑟𝑏𝑖𝑗
𝑅
=
{
𝑖
𝑖
𝑖
𝑅𝑡𝑠 = { 𝑖=1
𝑅𝑖𝑠𝑠 𝐹𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑞𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑡𝑠
𝑠𝑠
𝑡
𝑅 𝐹 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑅𝑖 𝑜𝑛𝑏𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑
𝑅 𝑠𝑡

Paasche- en Laspeyres-productiviteitsindices
Paasche-outputvolume-index:
Paasche-inputvolume-index:
Paasche-outputprijsindex:
Paasche-inputprijsindex:
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QOP = 𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑡𝑠
QIP = C𝑡𝑡 ⁄C𝑡𝑠
𝑃PO = 𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅 𝑠𝑡
𝑃PI = C𝑡𝑡 ⁄C𝑠𝑡

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
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QOL = 𝑅st ⁄𝑅ss
QIL = Cst ⁄Css
𝑃LO = 𝑅𝑡𝑠 ⁄𝑅ss
𝑃LI = C𝑡𝑠 ⁄Css

Laspeyres-outputvolume-index:
Laspeyres-inputvolume-index:
Laspeyres-outputprijsindex:
Laspeyres-inputprijsindex:
Laspeyres-totale-factorproductiviteitsindex:

𝑇𝐹𝑃𝐺𝐿 = QO𝐿 ⁄Q𝐼𝐿 =
Paasche-totale-factorproductiviteitsindex:
𝑇𝐹𝑃𝐺𝑃 = QOP ⁄Q𝐼P =

(13)
(14)
(15)
(16)

(𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑠𝑠 )⁄𝑃P𝑂
(𝐶 𝑡𝑡 ⁄𝐶 𝑠𝑠)⁄𝑃P𝐼

(𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑠𝑠 )⁄𝑃𝐿𝑂
(𝐶 𝑡𝑡 ⁄𝐶 𝑠𝑠 )⁄𝑃𝐿𝐼

(17)
(18)

De Laspeyres-index kijkt vanuit het verleden naar het heden, terwijl de Paascheindex kijkt vanuit het heden naar het verleden. Merk op dat de Laspeyres-TFPG dus
de Paasche-prijsindices bevat en de Paasche-TFPG de Laspeyres-prijsindices.
Fisher-productiviteitsindex
De Fisher-indices zijn het geometrisch gemiddelde van de Paasche- en Laspeyresindices. De Fisher-indices zijn symmetrisch, dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of
je periode t en s omdraait.
Fisher-outputvolume-index:

QO𝐹 = √QO𝑃 QOL

(19)

Fisher-inputvolume-index:

QI𝐹 = √Q𝐼𝑃 Q𝐼L

(20)

Fisher-outputprijsindex:

𝑃𝐹O

(21)

Fisher-inputprijsindex:

𝑃𝐹I = √𝑃𝑃𝐼 𝑃L𝐼

(22)

(𝑅 𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑠𝑠 ) (𝑅𝑠𝑡 ⁄𝑅𝑡𝑠 )

(23)

= √𝑃𝑃 𝑃L
O

O

Fisher-totale-factorproductiviteitsindex:
𝑇𝐹𝑃𝐺𝐹 = √𝑇𝐹𝑃𝐺𝑃 𝑇𝐹𝑃𝐺𝐿 = QO𝐹 ⁄Q𝐼𝐹 =

(𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑠𝑠 )⁄𝑃𝐹𝑂
(𝐶 𝑡𝑡 ⁄𝐶 𝑠𝑠 )⁄𝑃𝐹𝐼

= √(𝐶 𝑡𝑡⁄

𝐶 𝑠𝑠) (𝐶 𝑠𝑡 ⁄𝐶 𝑡𝑠)

Om alleen de ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit te meten kunnen in bovenstaande formules de totale lasten worden vervangen door de arbeidskosten.
Voor non-profit organisaties (zoals de overheid) is de totale omzet in een bepaalde
periode in theorie gelijk aan de totale lasten in diezelfde periode (Rtt=Ctt en
Rss=Css). Formule (23) vereenvoudigt dan tot:
𝑛𝑜𝑛−𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑇𝐹𝑃𝐺𝐹

(𝑅𝑠𝑡 ⁄𝑅𝑡𝑠 )

= QO𝐹 ⁄Q𝐼𝐹 = 𝑃𝐹𝐼 ⁄𝑃𝐹𝑂 = √(𝐶 𝑠𝑡⁄

𝐶 𝑡𝑠 )

(24)

In de praktijk wordt echter niet altijd aan deze voorwaarde voldaan. De volgende
paragrafen gaan daar nader op in.

B2.2

Kosten in de praktijk

Stel er zijn drie categorieën inputkosten: kosten van eigen personeel (CL), overige
arbeidskosten (externe inhuur + overige personele kosten) (CH) en materiële kosten
(CK). Vaak zijn de kosten van eigen personeel wel uit te splitsen in een volume- en
een prijscomponent, namelijk gemiddelde bezetting en gemiddelde loonkosten. Bij
de overige categorieën lukt dat over het algemeen niet. Stel verder:
DL = prijsindex arbeid in relevante economische sector. De prijsindex wordt
gekozen op basis van de geldende CAO.
DK = deflator voor collectieve overheidsuitgaven aan alle goederen.
Dan zijn er gegeven de beschikbare data drie varianten mogelijk.
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Variant 1
Indien alle bovengenoemde elementen bekend zijn, dan kunnen de kostencomponenten als volgt ingevuld worden:
Lasten in periode t: 𝐶 𝑡𝑡 = 𝐶𝐿𝑡𝑡 + 𝐶𝐻𝑡𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡 = 𝑤𝐿𝑡 𝑥𝐿𝑡 + 𝐶𝐻𝑡𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡
(24)
Lasten in periode s: 𝐶 𝑠𝑠 = 𝐶𝐿𝑠𝑠 + 𝐶𝐻𝑠𝑠 + 𝐶𝐾𝑠𝑠 = 𝑤𝐿𝑠 𝑥𝐿𝑠 + 𝐶𝐻𝑠𝑠 + 𝐶𝐾𝑠𝑠
(25)
Lasten in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
𝐶 𝑠𝑡 = 𝐶𝐿𝑠𝑡 + 𝐶𝐻𝑠𝑡 + 𝐶𝐾𝑠𝑡 = 𝑤𝐿𝑠 𝑥𝐿𝑡 + 𝐶𝐻𝑡𝑡 /𝐷𝐻𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡 /𝐷𝐾𝑡
(26)
Lasten in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝐶 𝑡𝑠 = 𝐶𝐿𝑡𝑠 + 𝐶𝐻𝑡𝑠 + 𝐶𝐾𝑡𝑠 = 𝑤𝐿𝑡 𝑥𝐿𝑠 + 𝐶𝐻𝑠𝑠 𝐷𝐻𝑡 + 𝐶𝐾𝑠𝑠 𝐷𝐾𝑡
(27)
Variant 2
Indien de kosten van eigen personeel niet uit te splitsen zijn in een volume- en een
prijscomponent, dan worden de kostencomponenten als volgt ingevuld:
Lasten in periode t: 𝐶 𝑡𝑡 = 𝐶𝐿𝑡𝑡 + 𝐶𝐻𝑡𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡
(28)
Lasten in periode s: 𝐶 𝑠𝑠 = 𝐶𝐿𝑠𝑠 + 𝐶𝐻𝑠𝑠 + 𝐶𝐾𝑠𝑠
(29)
Lasten in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
𝐶 𝑠𝑡 = 𝐶𝐿𝑠𝑡 + 𝐶𝐻𝑠𝑡 + 𝐶𝐾𝑠𝑡 = 𝐶𝐿𝑡𝑡 /𝐷𝐿𝑡 + 𝐶𝐻𝑡𝑡 /𝐷𝐻𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡 /𝐷𝐾𝑡
(30)
Lasten in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝐶 𝑡𝑠 = 𝐶𝐿𝑡𝑠 + 𝐶𝐻𝑡𝑠 + 𝐶𝐾𝑡𝑠 = 𝐶𝐿𝑠𝑠 𝐷𝐿𝑡 + 𝐶𝐻𝑠𝑠 𝐷𝐻𝑡 + 𝐶𝐾𝑠𝑠 𝐷𝐾𝑡
(31)
Variant 3
Indien de arbeidskosten (CLH=CL+CH) niet nader uitgesplitst kunnen worden, dan
worden de kostencomponenten als volgt ingevuld:
𝑡𝑡
Lasten in periode t: 𝐶 𝑡𝑡 = 𝐶𝐿𝐻
+ 𝐶𝐾𝑡𝑡
(32)
𝑠𝑠
Lasten in periode s: 𝐶 𝑠𝑠 = 𝐶𝐿𝐻
+ 𝐶𝐾𝑠𝑠
(33)
Lasten in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
𝑠𝑡
𝑡𝑡
𝐶 𝑠𝑡 = 𝐶𝐿𝐻
+ 𝐶𝐾𝑠𝑡 = 𝐶𝐿𝐻
/𝐷𝐿𝑡 + 𝐶𝐾𝑡𝑡 /𝐷𝐾𝑡
(34)
Lasten in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝑡𝑠
𝑠𝑠 𝑡
𝐶 𝑡𝑠 = 𝐶𝐿𝐻
+ 𝐶𝐾𝑡𝑠 = 𝐶𝐿𝐻
𝐷𝐿 + 𝐶𝐾𝑠𝑠 𝐷𝐾𝑡
(35)
Voor de berekening van de ontwikkeling in de arbeidsproductiviteit kunnen in formules (24) t/m (35) alle onderdelen die betrekking hebben op de apparaatslasten
(CK) op nul gesteld worden.

B2.3

Omzet in de praktijk

Nieuwe en uitgefaseerde producten/diensten
Om de omzet in periode t uitgedrukt in prijzen periode s (en vice versa) te berekenen moet de volumes in periode t vermenigvuldigd worden met de prijzen in periode
s (en vice versa). Maar dan moeten wel voor alle producten/diensten prijzen voor
zowel periode t als periode s beschikbaar zijn. Als een product/dienst echter in periode s wel bestond, maar in periode t niet dan is er uiteraard ook geen prijs bekend
voor periode t. Dit probleem kan op twee manieren worden aangepakt.
Variant 1
De prijzen van niet bestaande producten/diensten kunnen constant worden
gehouden op een periode die wel bekend is, met een algemene inflatiecorrectie F
eroverheen. Dus:
𝑝𝑖𝑡 : = 𝑝𝑖𝑠 𝐹 ∀ 𝑖 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑡 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡
(36)
𝑝𝑖𝑠 : = 𝑝𝑖𝑡 /𝐹 ∀ 𝑖 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑠 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡
(37)
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Deze kunnen ingevuld worden in vergelijking (5) t/m (8) waarna de TFPG op de
gebruikelijke wijze volgens vergelijking (23) berekend kan worden.
Variant 2
Het probleem kan ook worden opgelost door een mandje samen te stellen met
producten/diensten die in beide perioden aanwezig zijn en daarvoor de gemiddelde
prijsontwikkeling te berekenen en deze toe te passen op de prijs van de producten/
diensten die maar in één van de twee perioden aanwezig waren.
Dus:
∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡

𝑝𝑘𝑡 = 𝑝𝑘𝑠 × (

∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑞𝑖𝑡
∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠

𝑝𝑘𝑠 = 𝑝𝑘𝑡 × (

∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑞𝑖𝑠

∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠

)⁄(

∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑞𝑖𝑠
∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡

)⁄(

∑𝑖∈{1..𝑁|𝑖≠𝑘} 𝑞𝑖𝑡

) ∀ 𝑘 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑝𝑘𝑡 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡

(38)

) ∀ 𝑘 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑝𝑘𝑠 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑎𝑡

(39)

Deze kunnen ingevuld worden in vergelijking (5) t/m (8) waarna de TFPG op de
gebruikelijke wijze volgens vergelijking (23) berekend kan worden. In deze analyse
is gekozen voor variant 2 omdat de keuze voor een deflator in variant 1 vrij arbitrair
is.
Alle prijzen van alle producten/diensten zijn onbekend
Voor een aantal taakorganisaties van minJenV zijn wel volumes van diverse producten/diensten bekend, maar geen prijzen. Nu draait het bij de berekening van
de TFPG het vooral om de verhoudingen en niet om de absolute aantallen. Dit biedt
een aantal voordelen. Zo kan de omzet R worden omgeschreven naar een gewogen
productie Ř vermenigvuldigd met een parameter die hetzelfde is voor alle producten/diensten.
𝑁

𝑁

Omzet in periode t:

𝑅𝑡𝑡 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑡 ∑

Omzet in periode s:

𝑅 𝑠𝑠 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑠 ∑

𝑝𝑖𝑡
𝑡

𝑁

𝑖=1 𝑏

𝑁

𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑡 ∑𝑖=1 𝑣𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑡 𝑅̌𝑡𝑡

𝑖=1 𝑏
𝑁
𝑝𝑖𝑠
𝑠

(40)

𝑁

(41)

𝑁

(42)

𝑁

(43)

𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑠 ∑𝑖=1 𝑣𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑠 𝑅̌ 𝑠𝑠

Omzet in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
𝑁

𝑁

𝑅 𝑠𝑡 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑠 ∑

𝑝𝑖𝑠

𝑖=1 𝑏

𝑠

𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑠 ∑𝑖=1 𝑣𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑡 = 𝑏 𝑠 𝑅̌ 𝑠𝑡

Omzet in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝑁

𝑁

𝑅𝑡𝑠 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑡 ∑

𝑝𝑖𝑡

𝑖=1 𝑏

𝑡

𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑡 ∑𝑖=1 𝑣𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑠 = 𝑏 𝑡 𝑅̌𝑡𝑠

De Fisher–totale-factorproductiviteitsindex kan dan berekend worden als:
(𝑅𝑡𝑡 ⁄𝑅𝑠𝑠 ) (𝑅𝑠𝑡 ⁄𝑅𝑡𝑠 )

𝑇𝐹𝑃𝐺𝐹 = √(𝐶 𝑡𝑡⁄

𝐶 𝑠𝑠 ) (𝐶 𝑠𝑡 ⁄𝐶 𝑡𝑠 )

(𝑏𝑡 𝑅̃𝑡𝑡 ⁄𝑏𝑠 𝑅̃𝑠𝑠 ) (𝑏𝑠 𝑅̃𝑠𝑡 ⁄𝑏𝑡 𝑅̃ 𝑡𝑠 )

=√

(𝐶 𝑡𝑡 ⁄𝐶 𝑠𝑠 )

(𝐶 𝑠𝑡 ⁄𝐶 𝑡𝑠)

(𝑅̃𝑡𝑡 ⁄𝑅̃𝑠𝑠 ) (𝑅̃𝑠𝑡 ⁄𝑅̃𝑡𝑠 )

= √(𝐶 𝑡𝑡⁄

(44)

𝐶 𝑠𝑠 ) (𝐶 𝑠𝑡 ⁄𝐶 𝑡𝑠 )
t

Kortom, voor de berekening van de TFPG is de waarde van de parameters b en bs
niet relevant en in plaats van de omzet kan dus ook gewogen productie gebruikt
worden. Dit biedt een tweetal mogelijkheden om het probleem van ontbrekende
prijzen op te lossen.
Variant 1
Indien wel iets bekend is over de verhoudingen (𝑣𝑖𝑡 ) tussen producten/diensten, bijvoorbeeld op basis van werklastmetingen, dan kunnen deze verhoudingen gebruikt
worden als alternatief voor de prijzen. De verhoudingen kunnen ratio’s zijn maar
ook percentages.
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Variant 2
Indien niets bekend is over de verhoudingen (𝑣𝑖𝑡 ) tussen producten/diensten, dan
kan worden aangenomen dat alle producten/diensten hetzelfde gewicht hebben,
𝑁
dus: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑣 𝑡 = 1⁄∑𝑖=1 𝑞𝑖𝑡
Variant 3
De prijsverhoudingen tussen vergelijkbare producten/diensten van een andere
organisatie B zouden gebruikt kunnen worden voor organisatie A.
Totale omzet is ongelijk aan totale kosten
In het bedrijfsleven wordt de verkoopprijs meestal bepaald door de kostprijs van
een product/dienst plus een winstmarge. Omdat taakorganisaties van minJenV
onderdeel van de overheid zijn en dus geen winstoogmerk hebben, is de winstmarge nul en zou de totale omzet gelijk moeten zijn aan de totale kosten. In de
praktijk is dit niet zo. Meestal is de oorzaak kleine temporele verschuivingen: een
deel van de omzet wordt in een ander jaar geboekt dan de hiervoor gemaakte
kosten. Maar soms ligt er ook een andere oorzaak aan ten grondslag.
Lumpsumfinancieringen
Bij sommige taakorganisaties van minJenV wordt bepaalde producten/diensten
lumpsum gefinancieerd. De enige manier om dit deel van de omzet in periode t uit
te drukken in prijzen van periode s (en vice versa) is om dit deel van de omzet met
een deflator te corrigeren. Stel FO is de deflator voor collectieve overheidsuitgaven.
De omzetvergelijkingen worden dan:
𝑁
𝐺
𝑁
Omzet in periode t: 𝑅𝑡𝑡 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑡𝑡 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑡𝑡 + ∑𝑖=𝐺+1 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡
(45)
Omzet in periode s:

𝑁

𝐺

𝑁

𝑅 𝑠𝑠 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑠 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑠 + ∑𝑖=𝐺+1 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑠

(46)

Omzet in periode t uitgedrukt in prijzen periode s:
𝑁
𝐺
𝑁
𝑅 𝑠𝑡 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑡 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑠𝑡 ⁄𝐹𝑂𝑡 + ∑𝑖=𝐺+1 𝑝𝑖𝑠 𝑞𝑖𝑡

(47)

Omzet in periode s uitgedrukt in prijzen periode t:
𝑁
𝐺
𝑁
𝑅𝑡𝑠 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑡𝑠 = ∑𝑖=1 𝑅𝑖𝑡𝑡 𝐹𝑂𝑠 + ∑𝑖=𝐺+1 𝑝𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑠

(48)

Lumpsumfinanciering voor projecten die niet direct gerelateerd zijn aan een bepaald
product/dienst worden niet meegeteld.
Niet alle kosten zijn verrekend in de kostprijs
Sommige taakorganisaties van minJenV maken onderscheid tussen vaste en variabele kosten. Maar bij het aanbod van een product/dienst aan de markt moeten alle
kosten verrekend worden in de prijs, dus ook de vaste kosten. Daarom worden in
deze analyse vaste kosten die niet in de kostprijs zijn meegenomen naar rato omgeslagen over de geleverde producten/diensten.
Indien de vaste kosten wel uitsplitsbaar zijn naar product, dan:
𝑝𝑖𝑡 =
𝑝𝑖𝑠 =

𝑡
𝑡
𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑠𝑡

𝑞𝑖𝑡

𝑠
𝑠
𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑠𝑡

𝑞𝑖𝑠

𝑡
= 𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+
𝑠
= 𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+

𝑡
𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑠𝑡

𝑞𝑖𝑡
𝑠
𝐶𝑖,𝑣𝑎𝑠𝑡
𝑞𝑖𝑠

∀ 𝑖 ∈ {1, . . , 𝑁}

(49)

∀ 𝑖 ∈ {1, . . , 𝑁}

(50)

Indien de vaste kosten niet uitsplitsbaar zijn naar product, dan:
𝑡
𝑝𝑖𝑡 = 𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+
𝑠
𝑝𝑖𝑠 = 𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
+

𝑡
𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
𝑞𝑖𝑡

𝑁

𝑡
∑
𝑝𝑘,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
𝑞𝑘𝑡
𝑘=1
𝑠
𝑠
𝑝𝑖,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑞𝑖
𝑁
𝑠
∑
𝑝𝑘,𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
𝑞𝑘𝑠
𝑘=1

𝑡
𝐶𝑣𝑎𝑠𝑡

𝑞𝑖𝑡

𝑠
𝐶𝑣𝑎𝑠𝑡

𝑞𝑖𝑠

∀ 𝑖 ∈ {1, . . , 𝑁}

(51)

∀ 𝑖 ∈ {1, . . , 𝑁}

(52)

Deze kunnen ingevuld worden in vergelijking (5) t/m (8) waarna de TFPG op de
gebruikelijke wijze volgens vergelijking (23) berekend kan worden.
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