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Directeur F.).H. Don van het Centraal Planbureau gaat in dit arti

kel in verweer tegen de kritiek die prof. Verbon heeft geuit in het 

zomernummer van CDV. Onder meer ziet Don geen enkele 

grond voor de stelling dat toekomstige generaties bij het CDA

programma beter af zouden zijn. 

P 
rotcssor Verhon (zomernum

mcr CDV, biz. 345-349) maakt 

het Centraal Planbureau (CI'Bl 

enkele zwarc verwijten: de 

CPH-modcllen zouden te roosklcurige 

eftectcn toedichten a an la<;tenvcrl ich

ting en hct CPB zou er te gemakkclijk 

in bent5ten dat de lange-termqn-elfec

ten van beleidskeuzes mneilijk he

trouwhaar in modclberekcningen zijn 

weer te gcvcn. Daardnor 

zou met name hct profiel 

van het C:DA-programma 

onvnldoendc uit de CPB

analysc naar vorcn zijn ge

komen. 

Niet bij lastenverlichting 
aileen 
Er zijn vccl meer verschillcn tus<,en de 

verkiezingsprogramma\ van de drie 

grote partijen dan aileen de omvang 

van de lastenverlichting. De keuzc van 

onwang en karakter van uitgavenvcrho

gingen (intensiveringen) en uitgaven

beperkingcn ( ombuigingcn I i-. zckcr 

nict zondcr betckcnis. Zo zijn intcmi

Deze verwijten zijn onte

recht. De gunstigc effec

ten bij andere partijen zij n 

niet aileen te dankcn aan 

lastcnverlichting Ook 

hecft hct C:Pll ruimschoots Prof.dr. FJH Don 

vcringcn in de zorg'\ector 

en hct ondcrwij-, mcc<;tal 

erg arbcidsintensicf An

dcrziJd' hehben hijvoor

bccld ombuigingcn op at

drachtcn aan de F.uropcsc 

Llnie, op Ontwikkclings

samenwerking en op mate

rieel-aankopcn van Dcfen

sic vrijwel geen directc 

negaticve gcvolgcn voor 

de Ncderlandsc economic. 

Ook is de aard van de Ia<,-

aandacht besteed aan langc-termijncf

lccten en er i'> gecn enkelc grond voor 

Verbons Stelling dat bij het Cl)A-pro

granllna tockon1~tigc gcneratics vee! 

hcter at zijn. 

tcnvcrlichting (meestal cc11 saldo van 

la.,tenvcrzwarcnde en lastenvcrlichten

de maatregelcn) nict zonder bctekeni'> 

voor de economi-.chc elfecten van her 

voorgestclde heleid. Aile partijcn mik-
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ken daarbij op gunstige arheidsmarktd

lccten, onder andere door de verhou

ding tussen netto-uitkering en netto

loon (de rcfJ/accmcnt rr~tc) tc verlagen. 

Hierin slagen zij in wisselende mate, 

omdat zij bijvoorbeeld de daarmee 

samenhangende gevolgen voor de in

komensverdei i ngpolitiek verschillcnd 

waarderen. 

Ue macro-economische doorwerking 

van de diverse maatregelcn komt onder 

andere tot uiting in de werkge\cgen

heidsettecten en de zogenoemde inver

dienellecten. Deze laatste hestaan uit 

de extra coilcctieve inkomsten (beias

tingen en premies), re'>pecticvclijk la

gerc collcctieve uitgavcn lvooral werk

looshcidsuitkeringcn), die samenhan

gen met de economi'>che gevoigcn die 

de belcidwoorstellen naar verwachting 

van hct C\113 zullcn hebbcn. Hijgaande 

tahcl laat voor de drie grote partijen 

zicn welk deei van deze dlccten moet 

worden toege-,chrevcn aan de omvang 

en invulling van de lastenvcrlichting, 

respectievciijk aan de omvang en invul

ling van intensiveringen en ombuigin

gen. 

Een 'ongerichte' lastenverlichting hedt 

in de Cl'll-modellen een inverdienef

lcct van ongeveer 30%. Omdat de poli

tieke partijen bewust naar een invulling 

hehhen gezocht met gunstige gevolgcn 

voor de arheidsmarkt (zie hijvoorbeeld 

het eflcct op de rcfJ/acement rate), zijn de 

inverdiencttecten op de regcllastenver

lichting in de tahel groter. Maar het is 

zeker nict zo dat de PvdA haar inzet 

voor lastenvcrlichting voor mecr dan 

I 00% terugverdient. zoals Verbon 

meent. Het PvdA-program hecft zijn 

gunstige macro-economischc doorwer

king op werkgelegenheid en overheids

budget vooral te danken aan hct voor

gestelde uitgavenbeleid. Dat uitga

venbeleid betekent overigens een lorse 

directe netto uitgavcnverhoging, zodat 

ondanks de gunstigc indirecte effecten 

f3elcidsinzct m mocro-ccoHomische doonoerki11g ua11 drie uerkiezim}sprogramma 's 

llcleid<iiiZet ( t o P hdJOedzr~d>>> sce/lrlrtO) 

la'.terwcrlichting" (in midi 

inten'>iveringen -/- omhuigingen (in mid) 

replacement rate (gemiddeid, in %) 

;\lac ro-ec ollon>ioc /Je ,looru•erkllli} 

werkgelcgenheid.,ellcct (4e jaar, in%) 

w.v. door ia'>lctweriichting, replacement rate 

door intcn<..,ivcring, on1huigingcn 

inverdiendkcten ( 4e jaar, in mid) 

w.v. door la<,tenver!ichting, replacement rate 

door intcn-,ivcringcl\ on1huigingen 
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deels conjunctureel bcpaald is). Vol

gens deze analyse zal het CDA-pro

gram wei hct arbeidsaanbod verruirnen, 

maar nauwelijks de structurele wcrk

loosheid verminderen. De door Verbon 

genoemde loonkostenverlaging voor 

oudere werknerners Ievert hieraan ove

rigens wei een bijdrage ('Keuzes in 

kaart', biz. 35 en 44). 

De lange termijn 
Het CPB heeft de effectcn van de 

verkiezingsprograrnma'<, voor het vierde 

en het acht<.te jaar na aanvang van de 

nieuwe kabinetspcriode zo goed rnoge-

de tekortrcductie bij het PvdA-pro

gramma het geringst was. De VVD 

slaagt er zelfs in om uit een uitgavenbc

perking nog positicve inverdieneffecten 

tc genercren. Haar programma kent 

niet aileen omvangrijke ornbuigingen 

op EU-afdrachten en Ontwikkcling

ssamenwerking (samen goed voor f 2,5 

mid), maar ook een aantal ornbuigings

rnaalregelcn in de sociale zekerheid die 

het arbeidsaanbod vergroten. Relaticf 

grotc invcrdiencffccten rcsultercn 

voorts uit extra bancn in de collectieve 

sector voor langdurig werklozcn, een 

rnaatregel waar hct CDA niet voor 

koos. lijk in kaart gebracht Daarnaast bevat 

----------- 'Kcuzes in kaart' cen af

Verbon meent dat het CPH 

ten onrechte ervan uitgaat 

dat lastenverlichting leidt 

tot loonn1atiging, en zo 

bijdraagt aan een tocname 

van de werkgelegenheid. 

Dit modelrnechanisme zou 

gebasecrd zijn op gege

De gunstige zonderlijk hoofdstuk voor 

de bespreking van effccten effecten bij andere 
op nog langere termijn. 

Dit hoofdstuk bcperkt 

zich tot twee aandachts

velden: de zojuist ge

noemdc structurele cffcc-

partijen zijn niet 

aileen te danken aan 

lastenverlichting. 

vem uit het verleden, maar niet Ianger 

van toepassing ziJn op de krappere ar

beidsmarkt die de nabije loekomst ken

mcrkt. Dit verwijt gaat geheel voorbij 

aan de slructurele analyse van de 

arbcidsmarkteffectcn die in hoofdstuk 

II van de CPB-publicatie over de ver

kiezingsprograrnrna's ('Keuzes in kaart', 

Sdu, 1998) is weergegeven Die analyse 

is gemaakt met hct MIMIC-model, 

waarin arbeidsaanbod, werkgelegen

hcid en wcrkloosheid worden beschre

vcn in rclatie tot het stelsel van sociale 

zekerhcid en belastingen. De stelselwij

zigingen die l'vdA en VVD voor<,tellen 

zijn erop gericht het arbeidsaanbod te 

vergroten en het evenwichtsniveau van 

de werkloosheid te verlagen. Zo kun

ncn zij ook op lange terrnijn gunstige 

werkgelegenheidseffecten bereiken, on

clanks de actuele krapte (die overigens 

tcn op de arbeidsrnarkt en 

de gevolgen voor het milieu. Deze be-

perking is niet het gevolg van een ge

ringcre betrouwbaarheid van rnodelbe

rekeningcn voor de langcre termijn. 

Wei constateert het CPB (op.cit, biz. 

1 Oli) dat bijvoorbceld de gunslige 

lange-termijngevolgen van investerin

gen in infrastructuur geen algemcen 

bruikbare kwantificering toclaten, als 

gevolg van de grote diversiteit in pro

jecten. Kosten-batenanalyses voor af

zonderlijke projecten Iaten dan ook 

heel wissclende cffecten zien per g6n

vestecrde gulden. 

In het Centraal Economisch Plan 1997 

(Sdu, 19971 paragraaf IV I) heeft het 

CPB gerapporteerd over een toepassing 

van de techniek van zogenoemde gene

raticrekeningen op Nederlandse gege

vens. Met deze tcchniek kan worden 
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nagegaan of de bestaande collectieve 

rcgelingcn op lange termijn houdbaar 

zijn zondcr lastenverzwaring voor toe

komstige gcneraties. Om de vereistc 

berckeningcn uit te kunnen voercn, zijn 

diverse verondcrstellingcn nodig over 

ccn lange periodc in de tockomst. 

Bovendicn ontbrcken gcdragsreacties 

op hct overheidsbeleid. De generaticre

kcningcn doen dan ook gcen recht aan 

de eftccten van het budgcttairc bcleid 

op de concurrcntiekracht en verdicnca

paciteit van de economic, en daarmee 

op hct draagvlak van de collecticve sec

tor. Ccgeven deze beperkingen ben ik 

het niet eens met Verbon waar hij stelt 

dat de conscquenties van de kcuzes die 

bet CDA voor de lange tennijn maakt 

met deze techniek duidelijkcr over hct 

voetlicht warcn gckomcn. 

Verbon vreest dat een lastcnverlichting 

nu, onvcrmijdelijk gcvolgd zal worden 

door een (groterc) lastenvcrzwaring in 

de toekomst. De vcrgriJzing zal immers 

vee I extra collectieve uitgavcn met zich 

mcchrengen in de eerste decennia van 

de komende eeuw. Door nu te kiezen 

voor lastcnverlichting, zou de wel

vaartsverdel i ng veranderen ten nadelc 

van tock01w;tige gencratics. Maar zo 

eenvoudig is hct niel. 1 De rekening van 

de vergrijzing kan op verschillende ma

nieren worden opgevangcn en betekent 

nict onvermijdelijk lastenverzwaring. 

Ruwweg zijn er vier manieren om de 

vcrgrijzingslastcn tegemoet te treden: 

verlaging van de overheidsschuld (la

gere rentelaslcn), vergroting van dear

bcid,declname beneden de 65-Jarigc 

lecftijd (grater draagvlak), investerin

gcn in fysiek bpitaal en/of kennis 

(mecr verdiencapaciteitl, en versobe

ring van de collectieve arrangementen 

voor ouderen. llij het investeringsaltcr

natid past de kanttekcning dat dit via 
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hogere economische groei wei kan bij

dragen aan de financiering van de ver

grijzingslasten, maar aileen voorzover 

men accepteert dat de hogere groei niet 

evenredig wordt doorvertaald in de 

overdrachten aan de oudere generatie. 

Hoeveel heter dan PvdA en VVD is het 

CDA blijkens zijn verkiezingsprogram

ma nu voorhereid op de vergrijzing7 

Het 8e-jaar,effect op het overheidstc

kort houdt precies het midden tusscn 

l'vdA (groter tekort) en VVD (kleincr 

tekort) Het structurelc werkgelegen

heidselfect (0,8'){,) is duidelijk kleincr 

dan dat van l'vdA (2,4%) en VVD 

(2,2%) llij de gelden die vrijgcmaakt 

worden voor investeringen in infrast

ructuur en kcnnis scoort hct CDA cer

der aan de lage dan aan de hoge kant. 

De lastenverzwaring die te zijncr tijd 

het resterende gat nog zal moetcn dek

ken is bij hct C:DA vooralsnog dus ze

kcr niet klciner dan bij de andere twce. 

Fen en andcr Ievert gccn enkcle grand 

voor de stelling dat tockomstigc gene

raties bij hct C:DA veel betcr af zijn. 

Modellen naar maat? 
Hct CPil zou zich klantvriendelijkcr 

moeten opstellcn en mcer dan nu 

moeite moetcn doen een 'model naar 

maat' aan te bicden, aldus Vcrhon. 

Welnu, het Cl'l3 doet zijn best om de 

vraagstukken die zijn klanten belangrijk 

vinden zorgvuldig tc analyscren Dit 

streven heeft bijvoorbeeld gclcid tot 

het ecrder genoemde MIMIC-model, 

tot enkele scenario-studies voor de 

lange termijn en tot diverse studies over 

institutionele vraagstukkcn 2 Ruim cen 

jaar voor de verkiezingcn, in april 1997, 

heb ik een brief geschreven aan de 

voorzitters van de vijf grootste poli

tickc partijcn. Daarin schetste ik welk 

instrumentarium wij beschikbaar had-
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den en welk werkschema ons voor ogen 

stond voor de ondersteuning van poli

tieke partijen in de aanloop naar de ver

kiezingen Een citaat: "lndien belcids

voornemens aan de orde komen die 

niet of onvoldoende worden gedekt 

door bovenstaande thema's, dan zullen 

wij bezien of binnen de beschikbare 

tijd toch een verantwoorde analyse mo

gelijk isn Ceen van de vijt aangeschre

ven partijen heeft toen gesignaleerd dat 

zij een belangrijke lacune zagen, waar

door de cflccten van hun beleidsvoor

nemens onvoldoende voor het voet

licht zouden komen. Zoal<> hierboven 

betoogd, zie ik ook niet in dat dat ach

terat voor het CDA toch het geval zou 

ziJn. 

lk ga er dan wei vanuit dat Verbons 

pleidooi voor een 'model naar maat' 

niet zo begrepen moet worden dat ver

schillende partijprogramma's met ver

schillende econometrische modellen 

moeten worden geanaly-;eerd. De 

kracht van de CPH analyse ligt nu juist 

in hoge mate in de uniforme behande

ling van de diver-;e beleidsvoornemens, 

zodat ver-;chillen in re-;ultaten ook in

derdaad het gevolg ziJn van verschillen 

in voorgenomen beleid, niet van vet·

schillen in analy-,e-imtrumentarium. 

In mijn eerdergenoemde brief consta

tecr ik dat we "met het vcrnieuwde in

strumentarium niet op aile vragen bin

nen de genoemde thema\ een goed 

antwoord I zullen) kunnen geven. Zoal-, 

altijd zullen de modellen nog diver-,e 

tekortkomingen kennen en kunnen zij 

niet meer dan een hulpmiddel zijn bij 

de economische analyse." Het onder

zoek gaat dan ook voort en voor de pri

oriteitemtelling in ons onderzoekspro

gramma krijgen we onder andere advie-; 

van de Centrale Plancommissie. die i-; 

'>arnenge'>teld uit prominente deskundi-

gen uit wctemchap en bedrijtsleven. 

Ook Verbon<> concrete ideecn voor ver

dere verhetering en uitbreiding van on-, 

i nstrurnentariurn zal ik gaarne verne-
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