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Samenvatting (Dutch summary) 
 
 
Dit proefschrift gaat over economische hervormingen. Het biedt enerzijds een nieuwe 

methodologie om hervormingen te meten en anderzijds wordt onderzocht wat de oorzaken en 

gevolgen van economische hervormingen zijn, zowel op micro- als op macroniveau. Dit 

onderwerp is zeer relevant in de nasleep van de Grote Recessie. De volgende 4 

onderzoeksvragen worden in dit proefschrift beantwoord:  

 

1. Hoe kunnen economische hervormingen worden geïdentificeerd? 

2. Wat drijft economische hervormingen? 

3. Hoe beïnvloedt individueel stemgedrag de kans op economische hervormingen? 

4. Wat zijn de economische gevolgen van economische hervormingen? 

 

De hierna volgende samenvatting geeft een korte uitleg over en een overzicht van de 

empirische bevindingen van dit proefschrift. 

 

In hoofdstuk 2 worden onderzoeksvragen 1 en 2 behandeld. In dit hoofdstuk wordt een 

verbeterde methodologie geïntroduceerd. De voorgestelde methode is beter in staat om 

economische hervormingen nauwkeuriger te identificeren dan bestaande methoden. Structurele 

hervormingen kunnen elementen bevatten van 'stroke-of-the-pen' beleid, hetgeen betekent dat 

een wetswijziging geen meetbare economische gevolgen heeft. Ook kunnen hervormingen pas 

na verloop van tijd zichtbaar worden. Dit is het geval als er sprake is van rigide instituties. 

Derhalve is bij het meten van (de start van) economische hervormingen het onderscheid tussen 

beleidsinput en economisch resultaat belangrijk. Wanneer hier geen onderscheid tussen wordt 

gemaakt, hetgeen het geval is bij diverse veelgebruikte hervormingsindices, kunnen meetfouten 

ontstaan. De voorgestelde methode in dit proefschrift maakt gebruik van zowel beleidsinput 

data als gegevens over economische uitkomsten zonder de twee door elkaar te halen. 

In meer detail hierop ingaand: geleidelijke veranderingen in de financiering van 

publieke activiteiten vinden vaak plaats zonder enige verandering in eigendomsverhoudingen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer gezondheidszorg-, onderwijs- en 

rechtshandhavingsvoorzieningen worden uitbesteed aan particuliere bedrijven, of wanneer de 

financiering van deze sectoren wordt geprivatiseerd. Dergelijke hervormingen kunnen 

geïdentificeerd worden door het gebruik van geschikte data die de omvang van de publieke en 
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private betrokkenheid in een bepaalde sector meten. Dit moet worden gecombineerd met de 

jure gegevens over beleidsveranderingen om te valideren of (geleidelijke) verschuivingen in de 

financiering van publieke activiteiten door beleid zijn veroorzaakt. Door gebruik te maken van 

het door Bai en Perron (1998; 2003) voorgestelde ‘endogenous structural break’ filter, kunnen 

statistisch significante veranderingen in het privatiseringsniveau worden geïdentificeerd. Het is 

echter mogelijk dat deze veranderingen zijn veroorzaakt door factoren die niets met beleid te 

maken hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van exogene verschuivingen 

in de voorkeuren van consumenten of bij prijsveranderingen. Door de combinatie van dit filter 

en van de jure beleidshervormingsdata, kan onderscheid worden gemaakt tussen 

beleidsveranderingen en andere factoren. De ontwikkeling van deze nieuwe methode om 

economische hervormingen te identificeren is de belangrijkste bijdrage van hoofdstuk 2. 

De voorgestelde methode wordt in dit hoofdstuk toegepast om privatiseringen in de 

gezondheidszorg te identificeren. Dit onderscheidt dit hoofdstuk van eerder empirisch werk met 

betrekking tot de determinanten van beleidshervormingen. In de bestaande literatuur worden 

hervormingen vaak gemeten over diverse sectoren, wat niet altijd passend is, omdat 

hervormingen van sommige sectoren politiek gezien controversiëler zijn dan anderen. De 

voorgestelde methode maakt het mogelijk om bestaande theorieën te toetsen zonder uit te gaan 

van een gemeenschappelijk hervormingsproces in verschillende sectoren. 

De geïdentificeerde hervormingen worden gebruikt om een aantal vooraanstaande 

theorieën te toetsen. De belangrijkste bevindingen van dit deel van hoofdstuk 2 zijn dat 

economische crises, in het bijzonder economische recessies, hoge werkloosheid en een 

onhoudbare overheidsschuld, statistisch robuuste determinanten zijn van privatiseringen in de 

financiering van de gezondheidszorg. Vaak genoemde politieke factoren, zoals de politieke 

ideologie van de overheid, verkiezingen en coalitieregeringen, hebben geen invloed op de kans 

dat de financiering van de gezondheidszorg wordt geprivatiseerd. 

 

De tweede onderzoeksvraag is het hoofdonderwerp van hoofdstuk 3. Het past een deel 

van de methode uit hoofdstuk 2 toe om succesvolle begrotingsaanpassingen te meten en om de 

determinanten van deze aanpassingen te onderzoeken.  

In eerdere onderzoeken is de identificatie van begrotingsaanpassingen veelal gebaseerd 

op 'ad hoc' filters. In plaats van te vertrouwen op een strikte notie van statistische significantie 

zijn eenvoudige algoritmes ontworpen om deze aanpassingen te identificeren. 

Begrotingsaanpassingen worden over het algemeen gedefinieerd als een discretionaire (d.w.z. 

voor de stand van de conjunctuur gecorrigeerde) significante positieve verandering in het 

begrotingssaldo van de overheid. Het begrip 'significant' in deze definitie verwijst niet naar 
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statistische significantie, maar naar wat het toegepaste filter heeft gemeten. Deze filters zijn 

gebaseerd op een zogeheten ‘one-size-fits-all’ principe. Hiermee wordt bedoeld dat ze geen 

rekening houden met het feit dat het begrotingsproces in het ene land kan leiden tot een veel 

volatieler begrotingssaldo dan het begrotingsproces in een ander land. Een filter dat geen 

rekening houdt met deze volatiliteit is gevoelig voor misidentificatie ten gevolge van 

begrotingsaanpassingen die het resultaat zijn van budgettaire instituties en niet van pogingen 

van politici om het begrotingssaldo te verbeteren. Zodoende kunnen empirische analyses die 

gebruik maken van deze ‘ad hoc’ filters last hebben van ernstige meetfouten. Verschillende 

varianten van de ‘endogenous structural break’ filter, die besproken is in hoofdstuk 2, worden 

daarom in dit hoofdstuk toegepast om de start van de begrotingsaanpassingen beter te 

identificeren. 

De in de literatuur overheersende mening is dat begrotingsaanpassingen als gevolg van 

lagere publieke uitgaven effectiever zijn om de staatsschuld op de lange termijn te verminderen 

dan de invoering van hogere belastingen. Hoe dominant deze mening ook is, ze is gebaseerd op 

eenvoudige vergelijkingen tussen de gemiddelde verandering in publieke uitgaven en 

inkomsten tijdens succesvolle en onsuccesvolle aanpassingen. Een dergelijke eenvoudige 

analyse gaat echter voorbij aan het feit dat zich ook situaties voordoen waarin een aanpassing 

wel nodig is maar niet heeft plaatsgevonden. Uit onze analyse, waarin we gebruiken maken van 

een multivariaat ‘conditional fixed-effects’ model, blijkt dat succesvolle budgettaire 

aanpassingen zowel veroorzaakt worden door uitgavenverlagingen als inkomstenverhogingen. 

Daarom kan bezuinigingsbeleid niet worden gerechtvaardigd als zijnde het enige 

beleidsinstrument waarmee een succesvolle budgettaire verbetering kan worden bereikt. 

In dit hoofdstuk analyseren we ook in hoeverre politiek-economische determinanten 

van invloed zijn op succesvolle budgettaire aanpassingen. Deze zijn in eerdere studies 

grotendeels genegeerd. Om een dergelijke analyse mogelijk te maken, maken we in dit 

hoofdstuk gebruik van onze eigen update van de World Bank Database of Political Institutions. 

De meeste politieke factoren in deze dataset zijn niet significant in onze analyses. We vinden 

echter wel overtuigend bewijs dat regeringen die zijn gevormd door politieke partijen die 

ideologisch gezien van elkaar verschillen meer kans hebben om succesvolle 

begrotingsaanpassingen te implementeren. Dit resultaat kan worden uitgelegd door het feit dat, 

als een ideologisch gefragmenteerde overheid het begrotingsbeleid aanpast, de kans groot is dat 

dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd gezien de moeite die het kost om tot 

overeenstemming te komen en daarnaast een signaal geeft dat deze beleidsaanpassing 

noodzakelijk is. Hierdoor is het waarschijnlijker dat economische agenten de wijziging van het 

beleid interpreteren als zijnde geloofwaardig en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen. 
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In hoofdstuk 4 wordt de derde onderzoeksvraag behandeld. Het doel is om het gedrag 

van kiezers in grootschalige verkiezingen te analyseren. Dit vraagstuk ligt ten grondslag aan de 

basisvoorwaarde voor hervormingen in ontwikkelde democratieën: een politieke meerderheid is 

nodig om economische hervormingen te induceren. 

Er is weinig bekend in welke mate ideologische overwegingen van invloed zijn op het 

stemgedrag van individuele kiezers ten opzichte van het eigenbelang. De ‘Theory of Economic 

Voting’ (theorie van het economisch stemmen) stelt dat kiezers de (eigen) opbrengsten van hun 

stem afwegen tegen de (eigen) kosten en dat andere overwegingen minder belangrijk zijn. Dat 

wil zeggen: in hoeverre de verkiezingsuitslag van invloed is op anderen, is niet bepalend voor 

het individuele stemgedrag. In grootschalige verkiezingen is een individuele stem echter niet 

doorslaggevend. Als de kans dat de stem van een individu het eindresultaat zal beïnvloeden 

zeer laag is, dan is het verdisconteerde verwachte voordeel van het stemmen ook zeer laag. Als 

het verwachte voordeel lager is dan de kosten van het stemmen, dan voorspelt de ‘Theory of 

Economic Voting’ dat een individu zich zal onthouden van deelname aan de verkiezing. Dit 

resultaat is echter in strijd met de opkomstpercentages bij verkiezingen. 

Hoewel dit onderwerp zeer relevant is voor de hedendaagse politiek, is er tot op heden 

nog niet getest of kiezers in lijn met hun ideologische overtuigingen stemmen en of 

persoonlijke ideologische overtuigingen de veelal (relatief) hoge verkiezingsopkomst kan 

verklaren. Om dit te doen ontwikkelen we een beslissing-theoretische model, waarin kiezers 

twee binaire beslissingen nemen. Ten eerste moeten ze beslissen om deel te nemen aan de 

verkiezing door het betalen van vaste stemkosten. Ten tweede moeten de deelnemende kiezers 

beslissen waarop ze stemmen. In ons model is optie 1 is een gestileerde versie van het 

socialisme, terwijl optie 2 een gestileerde versie van het kapitalisme is. Tegelijkertijd hebben de 

kiezers te maken met individuele geldelijke stimulansen die mogelijk in strijd zijn met de 

uitkomst van hun ideologische voorkeur. De belangrijkste voorspellingen van het model zijn 

dat (1) kiezers met een duidelijke ideologische voorkeur meer geneigd zijn om deel te nemen 

aan de verkiezing indien het aantal kiezers toeneemt en 2) dat expressieve ideologische 

voorkeuren belangrijker worden bij het bepalen van de uitkomst wanneer het aantal kiezers 

toeneemt. We toetsen deze voorspellingen in een laboratorium experiment met 90 

proefpersonen. In dit experiment wordt het aantal kiezers gevarieerd om de invloed van 

ideologie op het stemgedrag te kunnen bepalen. Om een simulatie van grootschalige 

verkiezingen mogelijk te maken waarin miljoenen kiezers hun stem uitbrengen, wordt in een 

deel van het experiment gebruik gemaakt van computer gesimuleerde kiezers.  
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In het tweede deel van hoofdstuk 4 analyseren we de data van het experiment door 

middel van een ‘Heckman Selection’ model. De bevindingen tonen duidelijk aan dat 

verkiezingsopkomst een ideologische component heeft, hetgeen in overeenstemming is met de 

voorspelling van ons model. Dat wil zeggen: ideologische kiezers zijn, in vergelijking met 

centrum-kiezers, eerder geneigd om deel te nemen aan de verkiezingen, wanneer het aantal 

kiezers toeneemt. Het effect van ideologie met betrekking tot de tweede voorspelling is minder 

eenduidig. De geprefereerde optie van socialistische kiezers verandert niet wanneer het aantal 

kiezers toeneemt. Dit is echter wel het geval voor kapitalistische kiezers. De belangrijkste 

bevinding van dit hoofdstuk is dat, hoewel ideologie van belang is voor sommige besluiten, 

economische stimulansen (nog altijd) de belangrijkste determinant zijn van het stemgedrag. 

 

Het doel van hoofdstuk 5 is om te beoordelen of de toegenomen particuliere 

financiering van de gezondheidzorg de groei van de totale publieke uitgaven voor 

gezondheidszorg heeft beteugeld. Dit hoofdstuk behandelt dus de vierde onderzoeksvraag. 

Privatisering van de financiering van de gezondheidszorg is al eerder voorgesteld als 

instrument om de stijgende uitgaven voor de gezondheidszorg in ontwikkelde economieën af te 

remmen. Er is echter nog weinig bekend over de effecten van deze hervormingen. 

Verschillende studies hebben geprobeerd om de gevolgen van de privatiseringen in de 

gezondheidzorg te onderzoeken, zowel in termen van kwaliteit, gelijkheid en kosten. De meeste 

studies presenteren echter ‘case studies’ die grotendeels beschrijvend zijn en maar in beperkte 

mate causale verbanden kunnen vaststellen.  

In theorie zorgt meer particuliere financiering van de gezondheidszorg voor verbeterde 

efficiëntie. Als de gezondheidszorg grotendeels publiek gefinancierd is, zijn consumenten zich 

niet voldoende bewust van de kosten en hierdoor hebben zij prikkels om meer dan het optimale 

niveau van zorg te vragen. Daarnaast hebben zorgverleners prikkels om aan deze vraag te 

voldoen. Door de betaling voor de gezondheidszorg te verschuiven van de publieke naar de 

private sector zal, ceteris paribus, de vraag verminderen. Hierdoor zullen de totale kosten 

afnemen. De literatuur over privatisering suggereert echter dat dit vaker het gevolg is van 

'special interest’ politiek dan van de wens om de efficiëntie te verbeteren. Rechts-ideologisch 

marktgeoriënteerde regeringen kiezen, bijvoorbeeld, vaker voor privatiseringen in de 

gezondheidzorg om de herverdelingseffecten van belastingen te verminderen. Als dit de reden 

is voor privatiseringen (in plaats van het vergroten van economische welvaart), dan is het 

onduidelijk of privatiseringen efficiëntiewinsten of kostenbesparingen zullen opleveren.  

Dit hoofdstuk volgt een kwantitatieve benadering om de gevolgen van privatisering van 

de financiering van de gezondheidszorg te analyseren. Daartoe wordt de in hoofdstuk 2 
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ontwikkelde methode toegepast en ‘Propensity Score Matching’ (PSM) gebruikt om het effect 

van hervormingen in de gezondheidszorg te evalueren. PSM is een vaak toegepaste en 

effectieve manier om het effect van beleidsmaatregelen te beoordelen wanneer er geen 

experimentele data voorhandig zijn. De conclusie van hoofdstuk 5 is dat privatisering van de 

gezondheidszorg de totale uitgaven voor zorg beteugelt in de landen die dergelijke 

hervormingen doorvoeren. Deze resultaten zijn statistisch robuust voor verschillende 

matchingtechnieken en steekproeven. 

 

 

 

 


