
Het betoog van prof. Don elders in deze uitgave (pagina 406-

4 I 0) verandert mijn eerder getrokken conclusie niet wezenlijk: de 

modellen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn niet geschikt om 

verkiezingsprogramma's mee door te rekenen. Het CPB onderschat 

de beperkingen van de eigen modellen. 

M
IJn aJtJkel 1n C:hri<;ten 

Democrat1sche Verkcn

nlllgen I nr 7/8, hlz. 

:;45-H<J) waar Don op 

reagecrt. <;ignalccrde dat hct C:DA een 

-,Jcchte pcrs voor zijn vcrkiezingspro

gramma hedt gekregen, omdat er te 

weinig bstenvcrlichting in 

werd voorgesteld. De pers 

vcntdeerdc als algcmene 

opinie. dat lastenverlich

ting een goed instrument 

wa.., tcr hcvordcring van 

werkgelcgenheid en eco

nomische groei. In mijn 

artikel hch ik Frank Kals

hoven (die volgen-. mij 

toch ccn van de hetcre 

economi-,ch geschoolck 

den ook vee! inverdiendfectcn inhoek

ten. Voor velcn was deze tahcl de reden 

om de hoven aangehaalde conclu.,ie te 

trekken. lk had hieruver al eerder in hij

dragen in de landclijke pers ( namclijk 

in april en mei van dit jaar in de 

Volkskrant en NRC Handelshlad) mijn 

Journali<;ten in Nederland 

i-,) ten tonelc gevoerd die 
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beklag gedaan. Het C:PB 

heeft daarop niet gere

ageerd. Daar zal het CPB 

toen goede redenen voor 

gehad hebhen, maar feit is 

wei dat de ondcrsteuning 

van deze conclu-,ie door 

het C:PB ook heel schcrp 

door de politieke !eiders 

van de paarse partijen naar 

voren werd gehaald en ge

hruikt werd om het voor

gestelde belcid door de 

C:DA onderuil te halen. 

dit cliche in zijn art1kelcn in de Volks

krant van harte ondcr-.chred. Deze up

vatting wcrd ondcrsteund door 'Keuze-. 

in bart' De uit deze publikatie ge

haalde tahel die hi) mijn artikel in CDV 

wa<, gevoegd, gaf aan dat de partijen 

die een hoge la'>lenvcrlichting aanbo-

([)V 1) I II 'JH 

Lliteraard is het desavoucren van de 

programma's van de concurrenten on

derdeel van het spel. Hier werd echter 

het C:PB als het definitieve hewijs ge-

hruikt (hct mecst pregnant door hits 

Bolkestein in dehatten met )aap de 

Hoop Scheffer): met andere woorden, 
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clke economiscbc (of politieke) argu

mentatie om te bewercn dat er ook een 

kcerzijdc aan lastcnverlicbting verbon

den kan zijn, werd overbodig verklaard 

door op bet reccpt lastenverlicbting 

een stempcl van bet CPH te zetten. 

Ook daarop beeft, bij mijn weten. het 

CPB niet gcreagecrd toen hct oppor

tuun was, namelijk in de verkiezing

stijd Nu krijgen we van de dirccleur 

van bet CPB een tamelijk genuanceerd 

verhaal te boren over hoe de inverdien

cffccten prccies tot stand gckomen zijn. 

We krijgen zclfs nicuwe informatic 

voorgescboleld Er valt daaruit af te lei

den dat de lastenvcrlicbting door de 

PvdA voor 42% (en nict voor 100')(,, 

zoals ik beweerdc) en door de VVD 

voor 55')(, (en nict voor twee dcrde, zo

als ik beweerde) wordt terugverdiend. 

Uiteraard zijn we het CPH zcer erken

telijk voor deze informatie, maar voor 

mij is bel verbaal van Don mosterd na 

de maaltijd. 

Desondanks ben ik bereid om op zijn 

argumenten te rcageren. lk kan alvast 

verklappen dat zijn betoog mijn con

clusie niet wezenlijk verandert. Mijn 

conclusie was en is dal de modellen van 

het CPB niet geschikt zijn om verkic

zingsprogramma's mec door te rekenen. 

Daannee wil overigcns niet gczegd zijn 

dal de modellen van het CI'H ncrgens 

voor geschikt zijn. l.inksom (PvdA) of 

rechlsom (VVD) zullen de inverdienef

fecten worden 'verdiend' door loonma

tiging op de arbcidsmarkt tot stand te 

brcngen. Dat kan rechtstreeks door een 

relaticf grote lastenverlichting aan, mel 

name, werkenden le geven en/of door 

ombuigingsmaatregelcn in de socialc 

zekerheid voor te stellen. Dit lcidl tot 

arbeidsaanbodgedrag dat cen druk op 

de lonen en, mede daarom, een vergro

ting van de structurele werkgelegen

heid impliceert. Dit mechanisme zit 

verwevcn in MIMIC waarmee een deel 

van de analyse is uilgevocrd. lk had 

bier mijn twijfels bij .l\1li\1IC is cen 

mooi micro-economisch opgczel mo

del waarmee 'lange-tcrmijn'-effecten op 

arbeidsaanbodgedrag kunnen worden 

doorgerekend Dergelijke cxercities 

kunnen lcerzaam zijn als we iers te we

ten willcn komen over de meest waar

schijnlijke richti111} van gedragsreacties 

op beleidsmaatrcgelen Het woord rich

ti111} staat niet voor niets cursicf. Ceen 

cnkelc econoom zou mogen bewercn 

dar hij weet met hoeveel procenten een 

werkzoekende harder naar een baan zal 

zoeken en met hoeveel urcn als gevolg 

daarvan bet arbeidsaanbod zal toene

mcn als gcvolg van een bepaalde maat

regcl. Het C:PB doer dat toch en kop

pelt die 'wetenschap' ook nog aan een 

macro-economisch model. Dat lcidl tot 

vreemde macro-cconomische caprio

len. Dat bleek bijvoorbeeld uit de door

rekening van de altcrnalieve bela-.ting

plannen mel I\1IMIC Daar werd 

gevonden dat hoc grotcr de lastenver

lichting, des te grotcr ook het positieve 

effect op de werkgelegenheid l\1aar dat 

betekent dat ]a<,rcnvcrlichting nooil ich 

kan kostenr Dat is legen icdere ccono

mischc intu'itie en in iedcr geval cen 

aansporing om heel voorzichtig te zijn 

bij bet inzetren van I\111\1IC: bij macro

economischc rekenpartijen. 

De lange termijn 
Dan de lange termijn Het lijkt miJ evi

dent dal, onder overigcns gelijk belcid, 

een belcid dat tot een lagere schuld 

leidt, ccn voordeel voor toekomstige 

gcneraties oplevcrt. Rekening houden 

met de financicle gevolgen van de ver

grijzing kan, ik zeg het Don graag na, 

op diverse manieren. llij de andere poli

ticke partijen beb ik echter geen spec

laculaire voorstellen om de vergrijzing 



het hoofd te bieden kunnen vinden, zo

dal in feite vergrijzing loch gecounterd 

client te worden door verlaging van de 

schuld (afgezien van de vergroting van 

de arbeidsdeelname door ouderen waar 

zowcl de PvdA als het CDA ecn punt 

van maakten ). Hier nu constateert Don 

geen beter resullaat voor het CDA 

"Het 8e-jaarseffect op het overheidsle

kort houdt precies het midden lussen 

PvdA (grater teknrt) en VVD (kleiner 

tekortl" lk beschouw dat, daarentegen, 

als een grandioos resultaal gegevcn het 

fcit dat de Paarse partijcn de loonmati

gingsbonus in de vorm van inverdienef

fecten wei en bet CDA de loonmati

gingsbonus niel kreeg toebedeeld. Met 

andere wonrden, de directeur van het 

CPB probeert aan te tonen dat toekom

stige generaties bij het CDA niet beter 

af zijn door een beroep le doen op de 

modelberckeningen die ik nu juist pro

beer aan te vechten. Mijn punt is dat 

als de disculabele inverdieneffecten 

hicr niel waren ingecalculeerd het 

CDA waarschiJnlijk mel ruime voor

sprong op de rest zou zijn geeindigd. 

De generatierekeningen die hct CI'B 

zcll ook in hui; heeft, zijn daarom ge

schikter voor dat doe! omdat daar der

gelijkc discutabele modeluitkomsten 

vour de lange tennijn niet worden mee-

gcnon1cn. 

Klantvriendelijkheid CPB 
Tenslotte de klantvriendelijkheid van 

het (:I'll. l.aol ik eerst zeggen dat het in 

kite een onmogelijke opgovc is om een 

paar maanden voor de verkiczingen op 

een serieuzc wijze ccn portijprogramma 

door te rekencn. Dat kan aileen als de 

partijen ver van te voren in ;taat zijn 

hun beleidsvarianten modelklaar tc 

hebbcn. In bcginsel zijn aileen de rege

ringspartijen medc via de inzel van hun 

ambtelijke apparaat daartoe notuurlij-
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kerwijs in stoat. Oppositiepartijen zul

lcn in een zeer knrle tijd moeten woe

keren met de tuevallig aanwezige ken

nis in eigen kring. Hierbij is de klant

vriendelijkhcid van het Cl'll niet over

dreven groot, wect ik uit eigen erva

ring. Door de zeer beperkte tijd wor

den door het CI'B hele strakke deadlines 

opgelegd die niet tot weloverwogen 

keuzes leidcn, terwijl de regeringspar

tijen al in een andcr verband uitgebreid 

hcbben kunnen cxperimenteren met de 

ingezette modellcn (zoals bijvoorbeeld 

met het belastingplan). Het is dan ook 

geen wonder dat nu het C:DA klaagt 

over de donrrekening van het CPB, ter

wijl dat in 1994 door de VVD, toen 

oppositiepartij, werd gedaan. Het CPB 

wenst echter van gecn wijkcn te weten. 

Don vindt dat aile programma's in het

zelfde rekcnmodcl moeten worden gc

perst. Wat mij betrcft komt dat er op 

neer dat iedereen moet gcloven in de 

wereld die door het CI'B in de gehan

teerde modcllcn wordt gcschetst. Mij 

lijkt het dat het C:PB de mogelijkheden 

van zijn instrumentarium daarmee ern

stig overschat. Of beter, het onderschat 

de beperkingcn die modellen nu een

maal eigen ziJn. Cegeven dot de resul

taten van de doorrckening van de pro

gramma's zo'n cruciale rol kunnen 

spelen tijdens de verkiezingstijd kan ik 

niet anders concluderen dan dat dit een 

onverantwoorde opstelling is. 

Prof.dr. HAA Verhon is i11 het ac,1demisch 

juur 199S-1999 uisiting professor acm de 

Vanderhilt University i11 Nasht>ille, Tennessee 
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