
De doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Cen

traal Planbureau (CPB) heeft voor het CDA geen goede rapport

cijfers opgeleverd. Mijn stelling is dat de oorzaak daarvan niet de 

(slechte) kwaliteit van het CDA-programma was, maar het feit dat 

de modellen die het CPB gebruikte geen rekening konden houden 

met een van de kernelementen van het CDA-programma, namelijk 

een eerlijke verdeling van welvaart tussen huidige en toekomstige 

generaties. In de toekomst zal het CPB zich meer klantgericht op 

moeten stellen om partijen in staat te stellen de modellen te rich

ten naar de kernelementen in hun verkiezingsprogramma. 

E 
en van de helangrijkqe vcr

<,chillen tu"en de programma\ 

van de paar<,e pol1t1eke parliJen 

en het (])A wa<, de omvang 

oudcrenvoorzieningen in de tockom<,t 

ook hetaalhaar te houden, hijvoorheeld 

noodzakelijk om oudcrcn tu<,<,en de 55 

en 65 jaar aan hct werk te houden. In 

Nederland i'> de participa

tic van oudcren op de 

arheid.,markt dramati.,ch 

laag Werkte 20 jaar gclc

dcn nog il()'){, van dezl' 

categoric, nu i<, dat nog 

maar 20'){, Op dit punt 

-;tclde het CDA dan ook 

van de la<,tenverlichting 

In de hi)gevoegde tahel 

lzie pagina :q<JJ uit de 

veelhe<,pr<,ken Cl'll-puhli

catie Kwzr1 i11 kt~tirl wordt 

dat duidelijk wecrgege

vcn Het CJ)A ·,coort' 

met ,lccht, I miiJard aan 

laqenverlichting duidelijk 

minder dan de paar'e par

tiien die voor minimaal 4 

miltard ll'vdAI in hun 

programma\ hadden op

gcnonlcn. ( )vcrigcn". wa.:.., 
Prof. dr /fAA \fer/Jon 

voor on1 wcrkgcvcrs d1e 

ouderc werkncmer<, met 

cen laag inkomen in diemt 

hcbhcn cen vermindcring 

van aldracht van Ja.,tcn toe 

te kenncn. 

de laqenvcrlichting d1e door het (])/\ 

\VJ'-. 1ngczcl ingcvuld n1ct gcrichtc 

maatregelcn op de prohlcemgroepcn 

op de arheid,markt. Zo i' het. om de 

( IJV 7 s 'IS 

Het inzettcn van hct in<,trumcnt laqcn

vcrhchting door paar<, wa<, grotcndcel<, 

ongericht Dat wa<, in zovcrre con<,i<,-
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tent dat daarmee het belcid van het 

kahinet Kok-1 werd onderschreven. 

In totaal hedt dit kahinet volgens de 

laatste Miljoenennota ruim I (i mil

jard gulden aan algemene lastenverlich

ting uitgegeven. Dit heleid is door het 

kahinet voornamelijk gerechtvaardigd 

door de negatieve consequentic-, die 

de hoge geldende tarievcn voor de 

arheid-,markt zouden hehben. Als de 

1 marginalc I taricven dalcn, zal de 

werklooshcid kunnen afnemen door 

het heter functioneren van de arheids

markt. 

Overigens werd bijna de heltt van de 

lastenverlichting uit de vorige kahi

nehpcriode, name\ijk ruim 7 miljard. 

gehnancicrd uit meevallcnde ccono

mische groci. Dit clement van het ka

hinetsheleid is in strijd met het me

de door de vorige dtrecteur van het 

C:Pfl, Ccrrit Zalm, ontwikkelde trend

matige hegrotingsheleid waar de hui

dige minister van Financicn, Cerrit 

Zalm, zegt zo'n voorstander van te 

zijn Volgens dtt trendmatige hegro

ting-,heleid moeten mecvallcrs ten goe

de van het hnancieringstekort komen 

om zo ruimte te kunnen makcn voor 

slechtere tijden Als dit recept door 

Zalm con<,equent was toegepast, zou 

het linancieringstekort nu a\ op weg 

ztJn naar nul procent, het in het Sta

hiliteitspact van Dublin overeenge

komen streelcijler. Helaas heeft paars 

verzuimd dit recept van Zalm toe 

te pa<;sen, zodat in de komende kahi

nct<,periude het hnanciering<>tckort ai

leen nog maar in de huurt van I')(, te

rechtkomt. 

De lagere lastenverlichting die her 

C:DA voor de kiezer in petto had, 

heclt de parti) geen goede pcrs opgelc

verd. Ook ecn erkend economisch 

journa\i<,t als frank Kalshoven schrcd 

in Dr Vo/kskra11t van 4 april I ')'!8: "De 

slechte score van het C:DA wordt ten 

minste voor een dee\ verklaard door 

ccn gcbrek aan clcn1cntairc econonli

sche kennis ( .. ) Lastenverlichting I .. ) 

is goed voor groei en werkgelegen

heid." Ondanks deze quote i-, het voor

al"inog gccn uitgcn1aakte zaak dat la;.,

tenverlichting zichzelt terugverdicnt in 

de vorn1 van ccn hogcrc \Vcrkgclcgcn

heid en een daarmee corre<,ponderende 

hogere helastingophrengst. Zeer cruci

aal is in dit verhand de situatic op de 

arheidsmarkt. In de Nederlandse he

lcidsdi,cussie wordt, op grond van 

de Cl'll-modellen, crvan uitgegaan dat 

la-,tenvcrlichting tot loonmatiging le1dt 

en zo hiJdraagt aan ecn toenamc van de 

wcrkgelegenheid Door het heter func

tioneren van de arheidsmarkt nemen 

de economische groei en daarmee ook 

weer de hela,tingophrengsten toe Het 

tckort kan dan weer vcrminderd wor

den of de ombuigingen op de over

hcichuitgavcn kunnen ongedaan wor

den gemaakt Dit is de C:Pil-redenenng 

Daar zijn echter diverse kanttekenin

gen hij te plaatsen. 

Noodzakelijkerwijs maakt het Ci'B hii 

de doorrekcning gchruik van gcgc

ven<, uit het verledcn. Ukcten op de 

arbeidsmarkt die hct gevolg zijn van 

vergrijzing worden daarbij niet mee

genomen. Door vergriJzing zal arhcid 

schaars worden en de lonen zullen stij

gen. Wanneer dat prccies zal geheuren 

i'> niet duideliJk, maar nu a\ is er op 

ondcrdclcn van de arheid-,markt sprake 

van krapte. Lastcnvcrlichting zal er 

dan nauweliJks toe kunnen hijdragen 

dat de lonen gematigd worden. In dat 

geval lcidt het st11mileren van de 

werkgclcgenhcid door \a.,tcnverlichting 

juist tot inflatoirc tendensen die, hq-



voorbeeld, de koopkracht van perv;ioe

nen in gevaar hrengt. 

Vervolgens zal, zclls als de bc,chreven 

P'"iticve dfccten zich voordoen, het 

niet evident zijn dat toe-

extra collcctieve uitgaven zullen leiden 

in de eer<,te decennia van de komende 

ceuw. De ambtelijke studiegroep Begro

tingsruimte becijkrde vorig jaar zomer 

die extra uitgavcn nog op 7(]{) van hct 

nationaal product. In hui-

Door de 
kom<,tige generaties hetcr 

al zijn door dit helcid. F.r 

hestaat een hckend leer

stuk uit de economische 

theorie dat zegt dat een 

vcrhoging vJn de lastcn 

met een hepaald percen

tage, tot ccn cconon1i~ch 

verlies lcidt dat een veel

voud i' van dat percen

tage. I let i' dus heter om 

de tarieven constant in de 

tijd te houden dan ze te Ia

ten varicren met de hud

gettaire rwod. Dat hete-

vergrijzing moet 

dige guldens wil dat zeg

gen dat op zeker moment 

de ovcrheid mecr dan 50 

miljard gulden aan extra 

helastingmiddelen moet 

zien hinncn te krijgen. 

Fen gemiddeld gezin in, 

zcg het jaar 2020, moet 

op basis van dat gegeven 

25 000 gulden meer helas

ting hetalen dan eenzelfde 

gezin in 1991l. Als nu gcen 

voorzicningen worden ge

trollcn, 'taat de toekom-

de overheid 

de komende 

decennia meer 

dan 50 miljard 

gulden aan extra 

belasting binnen 

zien te krijgen. 

kent 111 kite dat helastingen en premies 

op dit moment op een zodanig niveau 

moeten worden vastgelcgd dat dezc 

constant kunncn hlijven over een zo 

lang mogelirke periode Als dan de hui

digc lagcrc la-,tcn a]-, gcvolg van \oqcn

vcrllchting weer gevolgd worden door 

hogne lastcn in de toekomst, zullcn de 

huidigc ccononli-,chc \vin'-.tcn ongc

daan gemaakt worden door de toekom

-,tlgc vcrlJczcn Zt]-, gcvolg van ccn ho

gere lastendruk. Vanu1t ccn oogpunt 

van wclvaJrt<..,vcrdclJng lU<.,<..,cn gcncro

trcs IS het dan niet doelmatig als lasten

vcrlichting nu door la-,tcnvlTZ\VZlring in 

de toekontst zou worden gevolgd I )at 

zou Jnlnlcr..., \Veer tot ncgaticvc arhcid...,

marktcllccten in de tockomst lciden. 

I )c tockotn<.,tigc gcncrJtic..., n1octcn dan, 

als het ware, de huidige lastcnvnlich

ting linancicrcn door ccn JJnzicnlijkc 

'-.tl)g!llg VZI!l de !tl...,tcn. 

Hct ]<., tdgcnlccn hckcnd dat vcrgrijzing 

111 onzc <..,tiJ11Cillcving tot JJI1ZICI1lijkc 

( I l\' ; s 'JS 

stige hclastinghetalers dus 

ccn aanzicnlijkc bclo~tingvcrz\varing tc 

wachtcn. De enigc voorziening die het 

kahinet Kok-1 tot nu toe hceh getroHen 

is de creatie van het zogeheten AOW

spaartonds. Door de net al aangehaalde 

...;tuclicgrocp i-, gcnoegzaan1 aangctoond 

dat de stortingcn die in dit fonds wor

den gedaan, aileen maar het topje van 

de pick in de AOW- uitgaven cnig,zim 

wcg~o,mccrt, n1aar dat cr van glt~d'-;trijkcn 

in de t1jd gecn sprakc IS. Voor andere 

n1ct vcrgrijzing <.,Linlcnhangcndc collcc

tlcvc uJtgJvcn (met name zorg) wordt 

gccn cnkclc voorz1cning gctrotlcn. 

Het is daarom verwonderlirk dat. birr

kens de verkiczingsprogramma's, de 

paarsc coalitiepartners het helcid van 

algehclc, en vcclal ongcrichte. lastcn

verlichting wcnstcn door tc zctten. 

Nog vcrwondcrlirker wei Iicht is hct kit 

dat paars in dit helciclsvoornernen werd 

gestcund door het CP!l die, in zijn 

doorrckcning VJn de vcrkiczing'->pro

gramnlo'._, VZtn de vier groot'-.tc parti_jcn, 
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zecr positieve wcrkgelegenheidseHec

tcn toeschri)tt aan lastcnverlichting 

Ook dit blijkt uit de h1)gaandc tabel 

Wililr de invcrdicndlectcn van de di

vcr~c vcrkiczingsprogran1n1a\ worden 

vcrmeld. De VVJ) vcrdicnt volgens 

hct Cl'll de lastenvcrlichting voor 

twcederde weer terug, terwij\ de !'velA 

de onrspronkelijk ingczctte li!stcnvcr

lichting zelts voor mecr di!n 100% te

rugontvilngt. A\s dit laatstc resulti!ilt 

JUist zou ziJil, heelt spi!rcn voor de toe

wcg, dat zc daar in Ieite vaak nict gc

schikt voor zijn l.i!'>tenvcrlichting i'> 

di!i!r een duide\ijk voorbccld Villl De 

geringcrc n1aLlr \vel -;pccitickc en gc

richte li!'>tcnverlichting die door hct 

CDA wcrd gegeven, Wil'> uitdrukkc\ijk 

een keuzc die voortvloeide uit ccn idee 

over ccn rcchtvaardigc la-,tcnvcrdcling 

tu~-;cn huidigc en tockon1~tigc genera

tie'>. Hct C[)A kom cr voor tockom-

'->tigc gcncraties tc ontz1cn. l)c poJr-,c 

pi!rliJcn kozen cr daarentegen voor om 

komst uitcrilard geen cn

kelc z1n. Het is hcter nu De belastingverla-
huidigc gcncratic" ccn 

voordeel tc presenteren 

Loi!l'> gezegd were\ dit 

IJi!t'.te door hct CI'H ge-

geld wcg tc gcvcn aan de 

burger omdat vii! de posl

ticvc eHecten daarviln i!llcs 

weer wordt terughetai!ld. 

Ccvreesd moct echter 

worden di!t hicr een bij

zonderheid van de CPH

modcllcn een rol hedt ge

speeld Len opvallcnd 

i!Spcct wils b1)voorhceld 

cbt bij cen verdubheling 

gingen onder 

Reagan leidden ".anctionccrd door tc -,ug

gcreren dat ecn derge\ijk 

beleid nicl'> ko'>tte. Hoc

wei het CI'B bij i!ndere 

gclcgenheden hltjkt een 

open oog tc hcbben voor 

de vcrdcling viln de collcc

ticvc \Jr.;tcn tur..,<..,cn genera

tics. hli1kt het hurcilu daar 

in de Verenigde 

Staten tot een 

begrotingstekort 

dat hager was 

dan ooit. 

van de li!stenvcrlichting de pm1ticve el

lecten zich ook nagcnocg verduhhel

den. Dat betckcnt dat bstenvcrlichting 

volgcn'> het C:I'B no01t tot kosten zou 

kunnen lcidcn. hoc onwilngrqk dczc 

ook wordt 1ngezet. \)it bi!!'>tc i'> econo

mi'>ch gezicn ccn zccr twi)ieli!chtig rc

'>tt!taat. In de jaren tilchtig hcdt ck 

i\merikaJnse econoom Li!Her ook a\ 

ccm hcwccrd dJt li!stenverlichting tot 

tocnilme vJn de hcb'.tingopbrcng'>t zou 

kunnen lcidcn. Zipl collcga-cconomcn 

gelootdcn hem nict, milar de tocnma

ligc president, Rcagiln, wei en voc:rde 

bcli!<>tingvcrlagingcn in. I )it kidde tot 

cen hcgroting'>tckort di!t huger Wi!S dan 

ooit. 

Het prohlecm met het gcbruik van 

CI'B-modellcn hij hct doorrekcncn Villl 

vcrkiczing~progran1n1a·~ ill. ccnvoudig-

in de lllJcro-cconomischc doo1-rekenin-

gcn nict n1cc uit de voctcn tc kunncn 

Langc-termipl a<,pccten zijn 1n met 

name de milcro-cconomi<;chc doorreke

ningcn viln helcid gehecl alwezig De 

kmten Villl belcid voor de tockom'>ligc 

lwli!'>tinghcti!lcr kunnen di!i!rmee niet 

in heeld worden gchracht. Dit manco 

van modellcn hetekent du'> di!t geen 

ecri!Jke kan<; gcgcven worclt ailn helcicl 

dat mecr gericht i'> op de lange ter11111n 

en de wclvaart van lockonlqigc genera

tic'>. In dit opzicht I'> deze milnlcr van 

doorrckcning van vcrklczing<·.progranl

ma\ door hct C:I'B ecn gevaJr voor de 

hccldvorming over wen<,e\ijk en moge

liJk helctd. 

Hoe verder? 
Wat hetekent dat nu voor volgende 

doorrckeningen~ 1\loet het C:I'B niet 
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zeer positi eve werkge lege nh e idseffec 

te n toeschrijft aa n lastenverli c hting. 

Ook di t blijkt uit de bi jgaa nde tabe l 

waa r de inverdi ene ffec ten van de di 

verse verki ezingsprogramma's worde n 

vermeld . De VVD verdi ent vo lge ns 

he t CPB de las tenverli ch t in g voor 

tweederde weer terug, te rw ij l de PvdA 

de oorspronkelijk ingeze tte las tenver

lichti ng ze lfs voo r meer dan 100% te

rugo ntva ng t. Als dit laa tste resultaat 

ju ist zou zij n , heeft spa re n voor de toe

weg, da t ze daar in fe ite vaak ni et ge 

schikt voo r zij n. Las tenve rli ch tin g is 

daa r een duide lijk voorbee ld va n. De 

geri ngere maar we l spec ifi eke en ge

richte las tenverli chting die door het 

C DA werd gegeve n, was uitdrukkelijk 

ee n keuze die voortv loe ide uit ee n idee 

over ee n rechtvaard ige laste nverde lin g 

tusse n huidi ge en toekomsti ge ge nera

ti es. H e t C DA koos er voor toekom

st ige ge neraties te o ntz ien. De paarse 

pa rtije n koze n e r daare ntege n voo r om 

komst uite raa rd geen en

kele z in. H et is bete r nu De belastingverla-
hu id ige ge ne raties een 

voordee l te prese nteren. 

Zoa ls gezegd werd dit 

laatste door het CPB ge

sa nct io neerd door te sug

gerere n dat ee n de rge lijk 

beleid ni ets kostte. H oe

wel het CPB b ij andere 

ge lege nheden blijkt ee n 

open oog te hebben voor 

de verdeling va n de collec

tieve lasten tusse n genera 

ties , blijkt het burea u daar 

ge ld weg te geve n aa n de 

burger o mdat via de pos i

tieve effecten daa rva n all es 

weer word t te rugbe taa ld 

Gevreesd moe t echter 

wo rden dat hier ee n bij

zonderh e id van de CPB

mode ll en ee n rol hee ft ge

spee ld Een o pva lle nd 

aspect was b ijvoorbeeld 

dat b ij een ve rdubbelin g 

gingen onder 

Reagan leidden 

in de Verenigde 

Staten tot een 

begrotingstekort 

dat hoger was 

dan ooit. 

va n de las tenverli c hting de pos itieve ef

fecte n zic h ook nage noeg verdubbel

den. Dat be teke nt dat las tenve rli chting 

vo lgens het CP B noo it tot kosten zou 

kunnen leiden, hoe omva ngrijk deze 

ook word t ingeze t. Dit laatste is econo

mi sch gez ien een zeer tw ij fe lac hti g re

sul taat. In de jaren tachtig heeft de 

Amerikaanse econoo m Laffer ook a l 

eens beweerd dat lastenverlichting tot 

toename van de be las tingopbrengst zou 

kunnen le ide n. Z ijn co ll ega-eco nome n 

ge loofden hem ni et, maar de toenma

lige presiden t, Reaga n, we l en voerde 

be last ingve rl ag in ge n in . Dit leidde tot 

een begrotingstekort dat hoger was dan 

ooit. 

Het problee m met het gebruik va n 

C PB-modell en bij het doorrekene n va n 

ve rki ez ingsprogramm a's is, eenvoud ig-

in de macro-eco nomi sche doorrekenin 

ge n niet mee uit de voete n te kunnen. 

Lan ge -termijn aspecten z ij n in met 

name de macro-eco nomische doorreke

nin ge n va n beleid ge hee l afwez ig. De 

kosten va n beleid voor de toeko msti ge 

belastingbeta ler kunnen daarmee ni et 

in beeld worden gebracht. Dit manco 

va n mode llen beteken t dus dat geen 

eer lij ke kans gegeve n wordt aa n be le id 

dat meer ge ri cht is op de lange term ijn 

en de welvaart van toekomstige genera

t ies. In dit opzicht is deze manie r va n 

doorreke ni ng va n ve rkiez in gsprogram 

ma 's door het CP B een gevaa r voor de 

beeldvorming over wense lijk en moge

lijk be le id. 

Hoe verder? 
Wat betekent dat nu voor vo lgende 

doorrekenin ge n? Moet he t CPB niet 
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langer in de arm worden genome n? Dat 

hoe ft wat mij be treft ni e t de conclusi e 

te z ijn . H e t C PB is in iede r geva l nutt ig 

a ls insta nti e di e kan nagaan of de so m 

metjes kloppen. Ove ri gens zou de cor

rectie va n de somm etjes ook door het 

M ini ste ri e va n Financ iën kunnen wo r

den gedaa n. Zo gauw het om een bepa 

ling va n eco nomische effecten gaat 

echte r zoude n de prog ram ma's va n de 

politi eke partij en ni et in het keurslijf 

va n het da n in zwa ng z ijnde mode l (o f 

groep va n mode ll en) moge n worden 

gedwo ngen. Het CPB zou zich hi er 

klantv ri endelijker moete n o pste ll en 

en meer da n nu moe ite moeten doen 

een 'mode l naar maat' aan te bieden. 

De po li tieke partije n zouden moete n 

aangeven we lke aspecten z ij he t 

zwaarst vinden wegen in hun pro

gram ma en daa r zou ook het meest 

adequate mode l b ij gezocht moeten 

worden. H e t had voor het CDA-pro 

g ramma bijvoorbee ld zeer voor de 

hand ge legen als lange-term ij nsce na

rio's zouden z ijn gebruikt of a ls de co n

seq uent ies va n he t beleid voor de we l

vaart van ve rschill ende ge ne rat ies 

(gwe.-ational accoEm ts) zouden zij n inge-

Bijlage 

ze t. In dat geval wa ren de co nseque n

ties die de keuzes va n het C DA voor de 

lange termijn hadden ge had wa t duide

li jker over het voe tli c ht ge kom en. N u 

heeft het ko rte-te rmijn karakter va n de 

doo rrekeningen va n he t CPB de di scus

sie overheerst en is er gee n e nke le se ri 

euze besc houw ing geweest over de 

lange-te rmijn opties di e re levant z ijn . 

D it is he t C PB du ide li jk euvel te dui 

den. H et heeft er bij de doorrekening 

te vee l in be rust dat de lange- termijn 

effecte n moe ilijk betrouwbaar in mo

de lbereken in ge n zij n weer te geve n en 

daa rdoor niet adeq uaa t aan me t nam e 

he t CDA de moge lijkheid geboden zij n 

profie l aan de kiezers te to nen . 

Prof. dr. H.A.A. Verbon is hoogleraar Open

bare Fina11ciC"11 aa 11 de Katholieke Ll11iversilei/ 

Brabant. Hij was lid van de prograwconn11issie 

va11 /,e l CDA. 

Opbo11w waanwending budgellaire ruiw te, 1998-2002, fJrijzen 1998 (i u wi/jnrdw g11ldens) 
---------~---- -----------

PvdA VVD CDA 
------------------------

Ruim te 6 6 6 6 
Ombui gingen 3.5 9 7.25 6.25 
Inverd ien -effecten 5 5 3 I 
to taa l ruimte 14.5 20 17 13.25 
aangewend voor: 

intensiveringen 8 6 5 7 
lastenverlichting 4 8.5 6 I 
EM Ll -tekortreductie 5.5 4.5 4.5 

----- - ----~------ --------

Bron: CPB, Ke11zes in kaart, De n H aag, 1998 , bl z. 97. 
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