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Laat het financieringstel{ort 

niet oplopen! 

Prof. dr. H.A.A. Verbon 

In het vorige nummer bepleitten de drie prominente CDA-economen 

Bovenberg, Eijffinger en Koedijk een ander financieel-economisch beleid dan 

dat van het eerste kabinet-Balkenende. Zij vonden het Strategisch Akkoord 

een onnodig strak financieel-economisch korset. Zij gaven onder andere de 

ongevraagde adviezen: voer weer een structureel begrotingsbeleid in plaats 

van een tekortenbeleid; geef beslist prioriteit aan het oplossen van maatschap

pelijke problemen en laat het financieringstekort dan maar tot een half of 

zelfs één procent oplopen. In dit nummer geeft prof. dr. Harrie Verbon een 

kritische reactie op die ongevraagde adviezen. Verbon was financieel adviseur 

van de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma Samen leven doe je niet 

alleen - voor de periode 1998-2002 - schreef. Een programma dat zijn tijd voor

uit was door te pleiten voor solidariteit tussen generaties en een lagere lasten

verlichting dan andere programma's. Dat laatste scoorde echter slecht in de 

doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Verbon heeft daarover destijds 

nog in dit tijdschrift een stevige discussie gevoerd met directeur Don van het 

CPB.' (Nu geven zelfs bewindslieden van paars toe dat de forse lastenverlich

ting van Paars II onverstandig is geweest). In zijn reactie op zijn collega-econ0-

men komt Verbon op voor het strakke financieel-economisch beleid van 

Balkenende, dat gericht is op terugdringing van financieringstekort en staats

schuld. Dit is in het belang van volgende generaties. Waarom zou de baby

boomgeneratie weer eens ontzien moeten worden? 

In het oktobernummer van CDV is een interview gepubliceerd met mijn collega"s 

Bovenberg, Eijffinger en Koedijk' (hierna te noemen BEK) over beleidsprioriteiten 

in de nieuwe kabinetsperiode. Een van de opvallendste aanbevelingen van HEK 

was om de door het kabinet-Balkenende voorgestane terugdringing van de 

staatsschuld te versoepelen. In de woorden van Eijffinger: "Wat betreft het finan

cieringstekort: ik weet geen enkele económische reden om dat nu onmiddellijk 

terug te willen brengen naar 0%". Dit interview heeft de aandacht van landelijke 

kranten getrokken', onder andere omdat er een opening in werd gezien naar een 

coalitie van het CDA met linkse partijen. De redactie heeft mij gevraagd een re

actie op hun pleidooi te willen schrijven. Ik doe dat graag. 
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Een les 'trendmatig begrotingsbeleid' 

Mijn belangrijkste punt van kritiek is dat het pleidooi van BEK voor een versoe

peling van bezuinigingen niet gebaseerd kan zijn op een technisch-economisch 

oordeel, maar op een waardeoordeel ten aanzien van de lastenverdeling tussen 

huidige en toekomstige generaties. Van mij mag iedereen zijn waardeoordelen 

koesteren, uiteraard, als ook maar duidelijk is dat er waardeoordelen in het ge

ding zijn. Ook zal ik beweren dat het pleidooi voor een terugkeer naar een 

'structureel' begrotingsbeleid misplaatst is, aangezien er onder Paars I-I! nauwe

lijks een "structureel" of trendmatig begrotingsbeleid is gevoerd, maar even goed 

een feitelijk tekortbeleid, waarvan BEK Balkenende I betichten. Op de tweede 

plaats zal ik nog ingaan op de problemen waarmee de pensioenfondsen nu wor

den geconfronteerd. 

BEK beweren dat in het begrotingsbeleid van Balkenende I een feitelijk tekortbe

leid (dus à la Lubbers I-III) werd gevoerd. BEK willen dat "er weer zo snel moge

lijk gekoerst wordt op een structureel begrotingsbeleid, dat uitgaat van de trend

matige groei". Het is interessant dat BEK het hebben over het structurele begro

tingsbeleid, en niet over het trendmatige begrotingsbeleid zoals dat door Zalm 

is ingevoerd. De term structureel begrotingsbeleid werd gebruikt bij de onder 

ouderen welbekende Zijlstra-norm uit de jaren '50. De Zijlstra-norm richtte zich 

(net als de Zalmnorm) op de structurele stabilisering van het financieringstekort 

(als percentage van het nationaal inkomen). Als het tekort gemiddeld over de 

jaren heen constant wordt gehouden, is de verstorende werking, die er van de 

overheidsfinanciën op de economie uitgaat, minimaal. Net als bij het trendmati

ge begrotingsbeleid kon de ruimte aan het begin van de begrotingsperiode eens 

en voor al worden vastgesteld. Omdat het tekort alleen maar gemiddeld (of eigen

lijk: structureel) de juiste waarde hoefde aan te nemen, was het niet nodig bij 

mee- en tegenvallers in de begroting in te grijpen. Bij de Zijlstra-norm waren 

zowel uitgaven als belastingdruk vrij te kiezen. In de praktijk bleek dat ministers 

voortdurend de uitgaven van hun departement verhoogden, die dan met belas

tingverhogingen moesten worden gefinancierd om de ruimte niet te overschrij

den. Deze 'fout' wilde Zalm niet maken en dat is de reden dat uitgaven onder de 

Zalm norm gebudgetteerd werden, weergegeven in zogenaamde uitgavenkaders. 

Men moet zich realiseren dat, als er onder Paars I-I! sprake zou zijn geweest van 

recessie, dit tot gevolg zou hebben gehad dat er voortdurend overschrijdingen 

van de uitgavenkaders zouden zijn geweest en er dus, volgens de regels van het 

trendmatige begrotingsbeleid, bezuinigingen hadden moeten komen. Er was 

echter hoogconjunctuur, met het gevolg dat met name de uitgaven in het kader 

van sociale zekerheid voortdurend meevielen. Dit betekende uiteraard dat de 

uitgaven onder de vooraf vastgestelde kaders terecht kwamen. Volgens de stricte 

interpretatie van het trendmatige begrotingsbeleid zou deze ruimte niet 

gebruikt mogen worden om uitgaven in andere sectoren te laten toenemen. Dat 
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gebeurde echter wel, vooral in de zorg. Het eindresultaat da~ll-van was dat 

ondanks de aanzienlijke uitgavenmeevallers de totale uitgaven niet ver onder 

het totale uitgavenkader terecht kwamen. Daar bovenop heeft Paars vanaf het 

begin meevallers in de inkomsten(belasting)sfeer ook nog eens deels aan lasten

verlichting besteed. Ook dit was in afWijking van wat het trendmatige begro

tingsbeleid voorschrijft. 

Als Paars een 'echt' trendmatig begrotingsbeleid had gevoerd, zouden dl' over

heidsfinanciën er nu heel wat minder beroerd voor hebben gestaan. lil'! moet 

dus duidelijk zijn dat Paars eigenlijk helemaal geen trendmatig begrotingsbl'leid 

heeft gevoerd. Zij hebben zich laten leiden door het feitelijke fïnancieringste

kort; en dat betekende, door de heersende hoogconjunctuur, dat er vel'! ml'l'r is 

uitgegeven en/ofveel minder belasting is geheven dan trendmatig had gemogen. 

Omdat daardoor het financieringstekort volkomen uit het lood is gl'l'aakt. is het 

onverantwoord het financieringstekort nog verder op te rekken. zoals BEK wil

len. In de (eerste en enige) Miljoenennota van Balkenende I wordt daar l'en heel 

beeldend plaatje van gegeven (op blz. 32) dat vooral ook duidelijk maakt wl'lke 

'puinhoop' hier door Paars is achter gelaten: als het beleid van paars onverkort 

zou zijn voortgezet, zou het financieringstekort en daarmee dl' staatsschuld op 

termijn weer onbeperkt gaan stijgen. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat dl' 

staatsschuld onfinancierbaar word t. 

Dat het begrotingsbeleid van Paars in het geheel niet spoorde met 11l't trendma

tige begrotingsbeleid, maar toeliet dat het financieringstekort op middellange 

termijn uit de hand zou gaan lopen, wordt door BEK totaal niet onderkend. 

Eijffinger met name vindt dat er niets op tegen is het fin~lI1cieringstekort tijde

lijk te verhogen tot een heel procent om zo "de automatische stabilisatoren te 

laten werken in de tekortzone". Automatische stabilisatoren kunnenechtl'l' 

alleen werken als je op het goede pad voor het financieringstekort zit. Het CPB 

'Uitstel van de (toen nog met Lans Bovenberg) heeft een aantal jaren geleden berekend dat. als 

reductie van het de overheid zonder al te veel budgettaire problemen de 21e eeuw wil doorkolllen. 

financieringstekort op de korte termijn (met het oog op de te verwachten vergrijzing) l'en overschot 

tot een onbepaalde van zo'n 2% gerealiseerd zou moeten worden. Daar zitten we, vooral door dl' onlw-

datum kan alleen kommerdheid van Paars, wel erg veel boven. Als Paars zijn verantwoordelijkheid 

maar betekenen had genomen en het goede 'structurele' financieringstekort had gekozen, had er 

dat het op die nu een financieringsoverschot van minstens 1 % moeten zijn en had dit Idel11is-

onbepaalde datum sionaire) kabinet niet met bezuinigingen (enlof lastenverzwaringen) hoeven te 

moeilijl<er, zo niet beginnen. Uitstel van de reductie van het financieringstekort tot l'en onbep;lalde 

onmogelijl<, wordt datum kan alleen maar betekenen dat het op die onbepaalde datum llloeilijker. 

het financieringste- ZO niet onmogelijk, wordt het financieringstekort nog op een politiek aanvaard-

kort nog in het bare manier in het gareel te krijgen. De lasten die uit het hogere financieringste-

gareel te krijgen' kort vloeien en de budgettaire gevolgen van de vergrijzing komen dan gl'lwl'l 
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voor rekening van de toekomstige belastingbetalers. Ik kan het voorgenomen 

begrotingsbeleid van Balkenende I dan ook niet anders zien dan als een poging 

om het tekort weer op een structureel aanvaardbaar niveau te krijgen, zodat het 

begrotingsbeleid op iets langere termijn weer houdbaar wordt. De kosten daar

van op korte termijn hoef ik niet te benadrukken (dat doen BEK al), maar aan de 

batenkant zie ik de solidariteit met onze eigen kinderen en kleinkinderen, die 

uit zo'n beleid spreekt. Voor mij wegen hier de baten meer de lasten. 

De ene generatie tegen de andere? 

Het voorgaande roept wel een fundamentele vraag op. Het verlagen van de over

heidsschuld betekent dat we met zijn allen meer gaan sparen: de macro-econo

mische besparingen nemen toe. Op korte termijn heeft dat een recessief effect. 

Op langere termijn is het echter ook niet duidelijk of toename van de besparin

gen het gewenste recept is. Door de vergrijzing in bijna de gehele westerse wereld 

zal er naar verwachting op termijn minder vraag zijn naar risicodragende inves

teringen, maar meer vraag naar arbeidsintensieve diensten. Besparingen die zijn 

omgezet in risicodragend vermogen zullen in dat geval een veel lager rendement 

blijken te hebben dan eerst werd gedacht. Als we er dan ook nog eens rekening 

mee houden dat onze aanvullende pensioenfondsen door de Pensioen- en 

Verzekeringskamer worden opgeroepen hun vermogens f1ink te verhogen (waar

door dus ook de macro-economische besparingen toenemen), lijkt een beleid om 

de staatsschuld af te lossen extra onproductief. Hebben BEK dus toch gelijk? Ik 

denk het niet. Ten eerste, een grotere inspanning om de schuld af te lossen, zoals 

het kabinet Balkenende I aankondigde, zal komende generaties deels vrijwaren 

van de oplopende kosten van de vergrijzing. Vanuit een financieringsoverschot 

zal het eenvoudiger zijn om in de toekomst de kosten van vergrijzing met schuld 

in plaats van met belastingen te financieren. De winst van deze extra besparin

gen zit hem dus niet in de besparingen op de renteafdrachten op de overheids

schuld, maar op de beheersing van de belastingdruk die dat in de toekomst 

mogelijk maakt. 

Als, daarentegen, via de pensioenfondsen meer gespaard wordt, is dat gericht op 

het verwerven van een rendement op vermogen, en daarmee het veiligstellen 

van toekomstige pensioeninkomens. De recente ontwikkeling van de vermogens 

in de pensioenfondsen, en de paniek die dat kennelijk bij de Pensioen- en 

Verzekeringskamer heeft opgewekt, duidt echter op een fundamentele zwakte in 

de financiering van de oudedagsvoorzieningen. Dat vinden BEK niet. Koedijk, 

bijvoorbeeld, zegt dat je het Nederlandse systeem op de lange termijn, bijvoor

beeld 30 tot 35 jaar, moet beoordelen. Op die termijn is het systeem van kapitaal

dekking "geweldig". Laat ik, om te beginnen, ook beklemtonen dat het een groot 

goed is dat Nederland een groot deel van zijn pensioenen financiert met kapi

taaldekking. Het probleem van ons pensioenstelsel zit hem daar ook niet in, 
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maar met name in het feit dat bijna alle regelingen leiden tot herverdeling tus

sen generaties binnen pensioenfondsen. Dat komt omdat pensioenen uitgekeerd 

worden volgens het eindloonstelsel. Dat wil in feite niets anders zeggen dan dat 

de premiebetalers een pensioeninkomen in het vooruitzicht wordt gesteld dat 

onafhankelijk is van de premies die men betaald heeft. Dit schept een grote on

zekerheid voor een pensioenfonds over de omvang van het vermogen dat aange

houden moet worden en maakt de pensioenclaims ook nog eens extra loonge

voelig doordat CAO-loonstijgingen ook een toename van het pensioenvermogen 

noodzakelijk maakt voor de bijna gepensioneerden. De beurskrach maakt duide

lijk dat de pensioenpremies de afgelopen jaren te laag zijn geweest (ook overi

gens door toedoen van de overheid), waardoor er hele cohorten van (bijnal gepen

sioneerden zijn, die in feite gesubsidieerd moeten worden door jongere cohorten 

premiebetalers. Pensioenregelingen vragen dus een solidariteitsbijdrage van jon

gere premiebetalers in de vorm van hogere pensioenpremies. Of dat succesvol 

zal zijn, in een krapper wordende arbeidsmarkt, is zeer de vraag. Vakbonden zuI

len pogen hogere premies af te wentelen in hogere lonen. Loonstijgingen. en 

daardoor verder afnemend reëel rendement op belegd vermogen. maken de pro

blemen van de pensioenfondsen alleen maar groter, totdat de opgebouwde pen

sioenrechten niet meer gegarandeerd kunnen worden. Op dat moment zijn pen

sioenfondsen feitelijk failliet. Zover moeten we het niet willen laten komen. Er 

zullen nu maatregelen genomen moeten worden. Het stelsel is, in tegenstelling 

tot wat BEK beweren, niet erg flexibel wat dat betreft. Een belangrijke reden 

daarvoor is dat, uiteraard, bij pensioenregelingen veel belangen zijn betrokken. 

Wat zal er bijvoorbeeld gebeuren als gepensioneerden een grotere invloed in 

pensioenfondsen gaan krijgen, zoals Koedijk bepleit? Ik verwacht niet dat dat dl' 

flexibiliteit in neerwaartse richting zal vergroten. Eerder verwacht ik een toena

me van de neiging om de rekening van ongedekte pensioenen bij toekomstige 

premiebetalers te leggen. 

Herverdeling door (semi)privaatrechtelijke organisaties, zoals pensioenfondsen 

in feite zijn, is een hachelijke onderneming, omdat deze herverdeling ontlopen 

kan worden. Dat is wat we natuurlijk ook hebben geleerd van de ervaringen van 

ziektekostenverzekeringen. Waarom passen we deze lessen niet toe? Net als bij 

de ziektekostenverzekeringen zouden we de dubbelslag kunnen maken door dl' 

regeling te nationaliseren (waardoor de impliciete herverdeling niet meer mak

kelijk kan worden ontlopen), maar de uitvoering door de markt te laten regelen, 

waardoor uitvoerders (dat kunnen pensioenfondsen zijn, maar net zo goed verze

keraars ofbanken) een prikkel hebben om het zo goed mogelijk te doen. In zo'n 

nieuw stelsel moet de mate van herverdeling tussen (of binnen) generaties overi

gens wel beperkt blijven. Daar hebben we immers dl' AOW al voor. Aanvullende 

pensioenen moeten, veel meer dan nu, gebaseerd zijn op wat dl' premiebetalers 

hebben ingebracht. Om al te grote schommelingen in pensioeninkomens te voor

komen, zou de overheid een minimum en maximum rendement op ingelegde 
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premies moeten garanderen. Zo'n plan vraagt natuurlijk meer dan "regie" van 

de overheid, waar BEK voor pleiten. Het vraagt om een totale omslag in het den

ken over pensioeninkomens. Het ligt niet erg voor de hand dat deze omslag op 

korte termijn gemaakt zal en kan worden. Wat dan minimaal noodzakelijk is, 

om een overmatige herverdeling in onze aanvullende pensioenen te voorkomen, 

is een snelle verplichte overgang naar een middelloonstelsel, waar Koedijk ook 

voor pleit. 

~ Waarom is het 

~ wenselijk dat, zeg. Als we daarentegen het stelsel intact laten (dus met een toekenning van een am-

: de 45-jarigen van bitieus en niet bij voorbaat gedekt pensioeninkomen op basis van het eindloon-

2020 hoge pensioen- stelsel), kan het gevolg zijn dat de komende 20 tot 30 jaar de werkenden bijzon

premies betalen, en der veel premies zullen moeten betalen voor de pensioenen van hun gepensio

ool{ nog eens hoge neerde collega's. Als de aanbevelingen van BEK om het financieringstekort op te 

belastingen moeten rekken ook nog eens worden overgenomen, zullen diezelfde jongere werkenden 

betalen, omdat een ook nog eens extra veel belasting moeten gaan betalen voor de door vergrijzing 

kabinet- inmiddels peperdure overheidsvoorzieningen. Waarom is het wenselijk dat, zeg, 

Ball{enende Il het de 45-jarigen van 2020 hoge pensioenpremies betalen en ook nog eens hoge belas-

tekort in 2002-2006 ting moeten betalen, omdat een kabinet-Balkenende II het tekort in 2002-2006 

niet heeft terug niet heeft terug gebracht? Het is moeilijk te rechtvaardigen, waarom de huidige 

gebracht?' babyboomgeneratie, die het tij economisch al zo mee heeft gehad, wat dit betreft, 

ontzien moet worden bij het herstel van de overheidsfinanciën, en later, tijdens 

hun pensioenperiode, door huidige en toekomstige jongeren ook nog eens extra 

ondersteund moet worden. Maar, ik denk wel, dat het overnemen van de 'onge

vraagde beleidsadviezen' van mijn collega's daartoe zou kunnen leiden. 

Prot: dr. H.AA. Verban is Hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit 

van Tilburg 
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