
Algemene Zaken De totale kosten van de invoering 
van één logo voor een herkenbare 
rijksoverheid bedragen ongeveer: 

€ 18 MILJOEN

Tegenover deze eenmalige investering 
staat wel een structurele besparing van

€ 5 MILJOEN PER JAAR 
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De investering is binnen 4 jaar terugverdiend. Daarna levert 
de invoering van één logo ook e�ciencyvoordelen op.



Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

In 2009 ontvingen gemeenten van 
de overheid gemiddeld per inwoner: 

Provincies ontvingen
gemiddeld per inwoner:

€ 1073

€ 81

Dit geld wordt onder meer besteed aan openbare orde en 
veiligheid, infrastructuur en sociaal-culturele voorzieningen. 
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Buitenlandse Zaken Hulp aan Nederlanders die in de 
problemen zijn gekomen (2009):

ziekte of ongeval
overlijden
vermissing
lopende kindontvoeringszaken

176.000
153.259

 reisdocumenten
gelegaliseerde documenten 

Kosten consulaire dienstverlening: 

€ 23,4 MILJOEN



Defensie

± € 73.000,-

Kosten: 

Helikopters van de Koninklijke 
Luchtmacht worden soms ingezet 
bij het blussen van branden.

Bijvoorbeeld bij de grote heide-
brand bij Schoorl in 2009.



Economische Zaken

Er werden 2442 BMKB-garanties
verstrekt voor een totaalbedrag van

€ 556 MILJOEN

In 2009 is de Borgstellingsregeling 
voor het MKB (BMKB) verruimd 
om de kredietverlening aan MKB 
bedrijven in de crisistijd op gang 
te houden.

MKB

Door deze regeling van de overheid kunnen
ondernemers makkelijker en meer lenen bij de bank.

SHOPPING



Financiën
Uit een geëvalueerde proef in 
2009 blijkt dat de gebruikers 
erg tevreden zijn:

Doelstelling van de vooringevulde belastingaangi�e (VIA) is het de 
burgers makkelijker te maken om elektronisch aangi�e te doen.

Overheids-
�nanciën

gaat de VIA volgend
jaar weer gebruiken

93%

ervaart de
VIA als gemak

92%



€ 3413
MILJOEN

€ 1043
MILJOEN

In 2009 hee� de overheid 
aan kinderbijslag uitgegeven: Jeugd en Gezin

Een gezin met drie kinderen (4, 10 en 12 jr) en een gezinsinkomen 
van € 35.000 ontvangt in 2010 € 2841 aan kinderbijslag en 
€ 1272 aan kindgebonden budget. Samen is dit € 4113. 

En daarnaast aan 
kindgebonden budget ongeveer: 



Justitie In het gevangeniswezen was in 
2009 capaciteit voor 

13.593 gedetineerden. 

Eén dag in de gevangenis kos�e 
per gedetineerde gemiddeld: 

€ 226 ,-

DIENST JUSTITIËLE
INRICHTINGEN



Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit

€ 7,8 MILJOEN

In 2009 is geïnvesteerd in 40 innovatieprojecten in de 
tuinbouw, de melkvee-, de varkens- en de pluimvee-
houderij ten behoeve van een duurzame bedrijfsvoering.

Kosten: 



Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap

De gemiddelde uitgaven van de overheid per leerling 
op het voortgezet onderwijs bedragen:

MUSEUM

€ 7400 

€ 6756 MILJOEN

In 2009 is voor het voortgezet 
onderwijs uitgegeven:



Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

In 2009 zijn er als gevolg van de economische 
crisis 100.000 mensen bijgekomen die een
werkloosheidsuitkering ontvangen.

Totale uitkeringen 2009:

€ 13,4 MILJARD

vacatures

€ 4,4 mld
€ 7,8 mld
€ 1,1 mld

WW (bij werkloosheid) 
WAO (bij arbeidsongeschiktheid)
WIA (bij langdurige ziekte)



Verkeer en Waterstaat Bijdragen voor het beheer, onder-
houd en ontwikkeling van het 
hoofdwegennet in 2009:

207
KM2

7.083 KM

€ 827 
MILJOEN

Met deze middelen 
onderhoudt de overheid:

rijbaanlengte groenvoorziening
rond hoofdwegen



Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer

€ 90.000 

€ 5

±€ 65 MILJOEN

Provincies en gemeenten hebben in 
2009 13,5 miljoen m3 vervuilde grond 
gesaneerd, verspreid over 2000 
locaties. Per locatie waren de 
kosten gemiddeld:

Provincies en gemeenten hebben 
hiervoor in 2009 besteed:

 

Bijdragen overheid bij schoonmaken 
van een m3 vervuilde grond:



Doelgroep griepprik: 60-plussers en mensen met risico 
op longziekten, hart- of nieraandoeningen en diabetes.

Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

De overheid gee� jaarlijks uit voor grieppreventie: 

75% van 
de doelgroep 
haalt jaarlijks 
een griepprik. 

€ 50 TOT € 55 MILJOEN



Wonen, Wijken 
en Integratie

€ 160 

€ 2 MILJARD

Gemiddeld bedrag per 
huishouden: 

1 MILJOEN

Aantal huishoudens in Nederland 
dat huurtoeslag ontvangt:
 

In 2009 hee� de overheid 
hieraan uitgegeven:




