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In procenten van het bbpAantal banken

Voor veel westerse landen is er een sterke relatie te zien tussen 
inkomen en zorguitgaven per hoofd van de bevolking. De figuur 
laat deze relatie voor Nederland zien voor de jaren 1972–2016. 

Het is een sterk en stabiel lineair verband met een richtingscoëfficiënt 
van 1,2. Dit betekent dat, in de afgelopen 45 jaar, een inkomensstijging 
van 1 procent gepaard ging met een stijging van de zorguitgaven van 1,2 

procent. We zijn dus een steeds groter deel van ons inkomen gaan uitge
ven aan zorg: van 8,7 procent in 1972 tot 13,6 procent in 2016.
Als we deze relatie naar de toekomst zouden doortrekken, dan betekent 
dit dat we een nog groter deel van ons inkomen aan zorg zullen gaan beste
den. Een belangrijke vraag is daarom of we dit pad kunnen volhouden.
Vanuit een welvaartsperspectief kan deze trend de komende jaren nog 
steeds optimaal zijn. Gezondheid zou best weleens een luxegoed kunnen 
zijn, waaraan we inderdaad relatief steeds meer willen uitgeven naarmate 
ons inkomen groeit. In dat geval is de waarde van extra gezondheidszorg 
groter dan de waarde van andere goederen en diensten waaraan we het 
extra inkomen zouden kunnen uitgeven.
De zorguitgavengroei stelt beleidmakers echter voor grote uitdagingen. 
De keuze tussen uitgaven aan zorg en andere belangrijke zaken, zoals 
onderwijs, defensie of meer private consumptie, is een duivels dilemma. In 
de praktijk zijn de opbrengsten immers onzeker. Bijvoorbeeld, wat brengt 
een extra euro aan zorg op aan gezonde levensjaren, en brengt dit meer op 
dan een extra euro aan defensie of private consumptie? Daarbij komt nog 
dat de financiering van zorg een sterk herverdelend karakter heeft van 
hoge naar lage inkomens, van gezond naar ongezond, en daardoor ook 
van jong naar oud. De extra lasten van zorg komen daardoor niet altijd 
terecht bij de groepen die de extra baten incasseren. De overheid zal dus 
naast het doelmatiger maken van zorg, ook voortdurend keuzes moeten 
maken welke nieuwe behandelingen en medicijnen er in het basispak
ket kunnen komen, en hoe de baten en lasten over inkomensgroepen en 
generaties worden verdeeld. ■ RUDY DOUVEN EN BRAM WOUTERSE (CPB)

Sterke relatie tussen inkomen en zorguitgaven per hoofd gezondheidszorg

monetair

Het balanstotaal van het Nederlandse bankwezen nam sinds 
de crisis af van 3.300 naar 2.500 miljard euro in 2013, en is 
sindsdien stabiel gebleven. De initiële afname hing vooral 

samen met crisismaatregelen als afstoting van buitenlandse bedrijfs
onderdelen en herstructureringen. Ten opzichte van het oplopende bru
to binnenlands product (bbp) is de balansomvang van het bankwezen 
teruggelopen van 550 naar 400 procent in 2013 – het niveau van begin 

deze eeuw – en tot 335 procent in het afgelopen jaar.
Naast de afname van de relatieve omvang van de sector, is sinds het 
begin van de crisis in 2008 ook de structuur van het Nederlandse 
bankwezen gewijzigd. Het totaal aantal in Nederland gevestigde banken 
nam sindsdien met twintig procent af, van 92 tot 76, en ook het aantal 
daarvan deel uitmakende buitenlandse banken is afgenomen (figuur). 
Het totaal aantal buitenlandse banken dat in Nederland actief is, is afge
nomen van 61 naar 51. Bij buitenlandse banken kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen dochterbanken en branches. In tegenstelling tot 
branches zijn dochterinstellingen zelfstandige entiteiten, opgericht naar 
Nederlands recht. Van de buitenlandse banken zijn er nu nog slechts 
twee dochterbanken in Nederland met een moederinstelling binnen de 
Europese Unie. Daarentegen is het aantal branches, met een moeder
bank in een ander EUland, juist toegenomen van 27 naar 40 vestigin
gen. Het aantal banken met een moederinstelling buiten de EU is sinds 
de crisis bijna gehalveerd. 
Deze ontwikkelingen hangen samen met een intensivering van het 
gebruik van het Europese paspoort, waarmee een bank toegang krijgt 
tot de gehele Unie. Ook EUbanken van buiten het eurogebied hebben 
in Nederland branches geopend. Dit was enkele jaren geleden gedaan 
om gebruik te kunnen maken van monetaire faciliteiten van de Europese 
Centrale Bank. Een actuele ontwikkeling is het feit dat door banken 
geanticipeerd wordt op mogelijke Brexitscenario’s, wat momenteel 
onder meer leidt tot de voorbereiding van vestigingen in Nederland in 
het kader van de Brexit. ■ MARJO DE JONG EN PIETER STAM (DNB)
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