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M.P.GANS 

Renteperikelen 

Nog niet zo heellang geleden was het niveau van de rentestand een kwestie die eigenlijk alleen 
sommige economen en de bankiers vermocht te interesseren. De rente is de laatste jaren evenwel zo hoog 

geworden dat de betekenis van dit verschijnsel tot in de huiskamers is doorgedrongen, zij het, 
opmerkelijk genoeg, nog niet of nauwelijks in de programma's van politieke partijen. In dit artikel 
bespreken wij eerst een aantal gevolgen van de hoge rentestand. In/zet tweede deel gaan wij in op de 

vraag of Nederland zelfstandig een beleid zou kunnen voeren gericht op een verlaging van de rentestand. 

Enkele gevolgen van de hoge rentestand 

I .Rente en bedrijfsrendement 
Vrijwel alle politieke partijen, D '66 niet uitgezon
derd, zijn van oordeel dat de bedrijfsrendementen 
dienen te verbeteren. Merkwaardig evenwel is dat 
hierbij als middel voornamelijk gedacht wordt aan 
matiging van de loonkosten. Toch spelen ook de 
rentelasten een belangrijke rol. De gezamenlijke Ne
derlandse beursondernemingen (exclusief financiële 
instellingen en internationals) zagen hun rentelasten 
in I979 t.o.v. hetjaar daarvoor met go% stijgen, 
tegen 7% voor de loonkosten.1 Het gevolg was dat, 
hoewel de resultaten vóór rentelasten, uitgedrukt 
als een percentage van het totale geïnvesteerde ver

mogen, in I 979 met 8% zijn toegenomen, het netto
rendement, na aftrek van rentelasten en belasting, 
op het eigen vermogenjuist aanzienlijk daalde, en 
wel van 6,7% tot 5,7%. 2 Toch moet dit netto-ren
dement eigenlijk ook minimaal gelijk zijn aan het 
rendement op staatsobligaties, dat in I 979 bijna 

Io% bedroeg. Volgens het laatste ontwerp wet ver
mogensaanwasdeling is zelfs pas van overwinst spra
ke als dit netto-rendement gelijk is aan het rende
ment op staatsobligaties, vermeerderd met drie pro

cent. 
Een verbetering van de bedrijfsrendementen via 

loonkostenmatiging draagt dus alleen bij tot een ver
betering van het rendement op het eigen vermogen 
als de stijgingvan de brutoresultaten niet wordt op
geslokt door een vermeerdering der rentelasten. Dit 
houdt in dat het loonbeleid en het rentebeleid- on
derdeel van het monetaire beleid-op elkaar dienen 
te worden afgestemd. Voorts dat het nauwkeuriger 
is als politieke doelstelling te hanteren dat de relatie 
tussen bedrijfsrendementen en rentestand dient te 
worden verbeterd, in plaats van uitsluitend te spre
ken over de verhoging van bedrijfsrendementen. 

2. Rente en investeringen 
De rentestand is van grote betekenis voor het al dan 
niet uitvoeren van nieuwe investeringsplannen. Dit 
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kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van 

een eenvoudig voorbeeld. Stel dat met een project 

f I miljoen is gemoeid en dat hiervan gedurende 5 
jaar een opbrengst van f 2 5 o ooo, navennootscha ps

belasting, perjaar wordt verwacht, exclusief finan

cieringskosten. Op de correcte manier uitgerekend 
bedraagt het rendement op deze potentiële inves

tering 8%. Als de financieringskosten meer dan 8% 

zijn, zal het project niet voldoende rendabel zijn. 

Aangezien de rentestand een belangrijke rol speelt 

bij de bepaling van de financieringskosten zullen bij 

een hogere rentestand minder nieuwe investerings

plannen worden uitgevoerd. 

3. Rente en woningbouw 
Een woningwetwoning die door de staat wordt gefi

nancierd enf I 25 ooo kost, moet bij een rente van 

I2% alleen al vanwege de rentekostenji5ooo aan 

huur opbrengen, bij 8% rente is ditf wooo. Het 
verschil tussen de 'economische huur' endefeitelijke 

huurwordt door de overheid gesubsidieerd. Dit houdt 

in dat er ofwel, bij een gegeven omvang van de sub

sidiepot, minder van deze woningen gebouwd kun

nen worden naarmate de rentestand hoger is, ofwel 

dat de subsidieuitgaven bij een gelijk bouwvolume 

sterk stijgen. Hetzelfde geldt voor premiewoningen 

die door (institutionele) beleggers worden gefinan

cierd, maar door de staat gesubsidieerd. Immers, 

deze beleggers zullen, behoudens dwang of vrees 

voor dwang, hun rendementseisen voor woningen 

evenveel verhogen als het rendement op staatsobli

gaties stijgt. Tenslotte nemen voor eigendomswo
ningen de rentelasten onder invloed van rentestij

ging toe, waardoor hun verkoopwaarde daalt, ge

heel los van de ontwikkeling van de kosten om ze te 

bouwen, die best kunnen stijgen. Als ze meer gaan 

kosten dan ze, gezien de hypotheekrente, waard 

zijn, worden ze gewoon niet meer gebouwd. Een en 

ander zal worden versterkt door een beperking van 

de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente. Ook 

bestaande woningen dalen door de stijging der rente 

in waarde, zeker voor zover ze aanvankelijk een 
'premie' deden boven de reproduktiewaarde. Dit 

laatste is in ons land het geval (geweest), doordat 

kopers dachten dat de premie via een continue waar
destijging binnen de kortste keren zou zijn 'inver

diend'. 

Deze korte beschrijving verklaart niet alleen de ma

laise in de woningsector, onder invloed van de hoge 

rente, maar maakt bovendien duidelijk dat het rea

listisch zou zijn indien in de programma's van poli

tieke partijen een verbinding werd gelegd tussen op

vattingen over het huurbeleid enerzijds en het ren

tebeleid anderzijds. Het is bij een rentestand van 

w%, ofhoger, wel zeer weinig realistisch te stellen 

dat gestreefd wordt naar een situatie waarbij de Ne

derlander bereid is voor zijn woning te betalen wat 

hij kost. Voor nieuwe woningwetwoningen komt 

men dan minstens op een kale maandhuur van 

ji 250, d.w.z. een stijgingvanongeveer !50% t.o.v. 
het bestaande niveau. 

4.Rente en banken 
Buitenstaanders zullen de neiging hebben aan te 

nemen dat een hoge rentestand gunstig is voor de 

winst van de banken, daar deze meer voor hun kre

dieten en andere uitzettingen zullen gaan ontvan

gen. Om verschillende redenen is dit te simplistisch 

gedacht. Banken hebben immers niet alleen rente

dragende bezittingen, zij financieren zich voor g8% 

met rentedragende schulden. Of de rentewinst toe

neemt onder invloed van een hoge en stijgende ren

testand hangt dus af van de vraag of de rente-op

brengst van de activa al dan niet meer toeneemt dan 

de rentekosten van de toevertrouwde middelen. Als 

complicatie komt hierbij, dat de activa en passiva 

van banken zijn samengesteld uit componenten 

met een verschillende looptijd. De rentewijziging 

kan verschillend zijn voor ieder dezer componen

ten, zo kan de korte rente meer of minder stijgen dan 

de lange rente. De ontwikkeling der rentewinst 
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hangt dus mede af van de structuur der bezittingen 

en schulden en van de omvang der rentestijging op de 

verschillende financiële deelmarkten. Een sprekend 

voorbeeld is dat terwijl normaliter de korte rente 

lager is dan de rente voor langere perioden het de 

laatste tijd regelmatig is voorgekomen dat dit an

dersom ligt ('omgekeerde rentestructuur'). Banken 

die relatief veellange activa bezitten en zich met 

kort geld financieren, kunnen als zo'n situatie zich 

lang voordoet in ernstige moeilijkheden komen, zo

als bijvoorbeeld momenteel dreigt voor de Ameri

kaanse Savings and Loan Associations. Ook de om

standigheid dat sommige Westduitse grote banken 

over hetjaar rg8o geen dividend konden uitkeren, 

is voor een deel toe te schrijven aan enerzijds de 

rentestijging en anderzijds de gewijzigde relatie tus

sen korte en lange rente. 

Niet onvermeld mogen nog de volgende factoren 

blijven. Een stijging van de rentestand zet de winst 

van ondernemingen onder druk, waardoor voor de 

banken de kredietrisico's toenemen. Ten laste van 

hun winst moeten zij in dit verband voorzieningen 

vormen, waarmee in ons land per jaar honderden 

miljoenen guldens zijn gemoeid. Een tweede aspect 

is dat de vraag naar kredieten afneemt. Men denke 

aan bedrijfskredieten voor de financiering van 

nieuwe investeringsprojecten en aan een vcrminde

ring van de vraag naar hypothecaire leningen. Ook 

de vraag naar consumptief krediet wordt door de 

hoge rente negatief beïnvloed, wat weer gevolgen 

heeft voor omzet en winst van ondernemingen die 

(duurzame) consumptiegoederen produceren en 

verhandelen. 

Alles bij elkaar ben ik van oordeel dat het belang 

van de banken - en over gespecialiseerde instel

lingen als hypotheekbanken is dan nog niet gespro

ken- met een hoge rentestand geenszins is gediend. 

Zelfs kan de stellingworden verdedigd dat de solidi

teit van ons financiële apparaat door de hoge rente 

dreigt te worden ondermijnd. 

5. Rente en risicokapitaal 
Evenals obligaties en woningen dalen ook aandelen 

in marktwaarde onder invloed van een stijgende 

rentestand, zelfs in de verwachting dat de onder

nemingswinsten en de rendementen op het eigen 

vermogen gelijk blijven, maar deze gaan door een 

hoge rente juist naar beneden. Een daling van de 

aandelenkoersen leidt er niet alleen toe dat aandeel

houders armer worden, maar maakt het bovendien 

voor ondernemingen moeilijk of onmogelijk nieuwe 

aandelen uit te geven. Als er nieuw geld moet wor

den aangetrokken, dient het daardoor tegen een ho

ge rente te worden geleend, wat winsten en aande

lenkoersen extra onder druk kan zetten, en hiermee 

begint de cirkelgang opnieuw. 

In de zestiger en het begin van de zeventiger jaren 

kozenNederlandseondernemingen uit vrije wil voor 

een maximale financiering met geleend geld, op 

grond van de (overigens foutieve) redenering dat 

het in tijden van inflatie altijd voordelig is geld te 

lenen in plaats van nieuwe aandelen uit te geven. De 

laatste jaren is evenwel in de meeste gevallen niet 

meer van een vrije keuze sprake, doordat de aan
delenkoersen mede onder invloed van de hoge rente 

zo laag zijn. 
Iedereen spreekt dan ook over een 'tekort aan 

risicodragend kapitaal'. De prevalerende mening is 

dat hierin door middel van overheidsgaranties moet 

worden voorzien, hetgeen politiek is vertaald in het 

instituut van de Particuliere Participatie Maat

schappijen. In sommige constellaties, zoals begin

nende ondernemingen, kunnen bepaalde vormen 

van overheidshulp inderdaad nuttig zijn, hoewel 

van de reeds lang bestaande mogelijkheden op dit 

gebied in feite slechts mondjesmaat gebruik werd 

gemaakt. Het meest probate middel om het gebrek 

aan risicodragend vermogen op te heffen, zou even

wel een fikse verlaging van de rentestand zijn, al

thans voor ondernemingen die op zichzelf, afgezien 

van rentelasten, voldoende rendabel zijn. Onder-
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nemingen die onvoldoende rendabel zijn, hebben 

niets aan risicodragend kapitaal. Wil men ze laten 
voortbestaan, dan moeten ze subsidies hebben. 

6.Rente en werkgelegenheid 
Als hetjuist is dat een stijgende en hoge rentestand 
leidt tot een daling van bedrijfsrendementen (op 
het eigen vermogen), tot het verwerpen of uitstellen 

van investeringsplannen, tot een malaise op de wo
ningmarkt, tot een aantastingvan definancierbaar
heid van ondernemingen hetzij via leningen hetzij 

via aandelenemissies, en tot een verminderde groei 
van consumptieve kredieten en daardoor van de be

stedingen voor duurzame consumptiegoederen, dan 
leidt een stijgende en hoge rente eveneens tot een 

toeneming van de werkloosheid. 

7. Rente en financieringstekort 
Als de overheidsuitgaven groter zijn dan de inkom
sten en in dit financieringstekort via leningen wordt 

voorzien, zullen deze leningoperaties een stijging 

van de rentestand veroorzaken, al is een nadere 
precisering van deze stelling vereist- hierop kom ik 

in het volgende onderdeel terug. Het is dan ook ge
meengoed het financieringstekort van de overheid 

te zien als de binnenlandse oorzaak bij uitstek van 
de hoge rente. Helaas evenwel is het minder gemeen
goed dat ook de omgekeerde relatie geldt, nl. dat 

een hoge rente het financieringstekort van de over
heid vergroot. De uitgaven van de staat wegens ren

tebetalingen stijgen. Hetzelfde geldt bij ongewij
zigd beleid voor werkloosheidsuitgaven (bijdragen 
sociale verzekeringen, bijstand) en woningsubsidies. 

Daarentegen nemen de staatsinkomsten af doordat 

de ondernemingswinsten dalen, evenals de inko
mens van mensen die werkloos worden alsmede de 
goederenomzetten, hetgeen de belastingopbreng
sten doet verminderen. Hier staat weliswaar tegen
over dat er beleggers zijn die hun inkomsten zien 

stijgen dankzij verhoging van de rente-ontvangsten, 
maar de ontvangers van deze rente-inkomens zijn 

veelal niet aanNederlandsebelasting onderworpen 

(pensioenfondsen, buitenlanders). 
Onvoldoende begrip voor het effect van de hoog

te van de rentestand op de omvang van het finan

cieringstekort van de overheid is één van de oorza
ken voor het feit dat de voorspellingen omtrent de 
grootte hiervan telkens weer onderschattingen blij
ken te zijn. Voor degenen die dit verband wel zien, 

zijn deze onderschattingen een bron van verbazing. 

Nationale remedies tegen de hoge rente 

De oorzaken van de hoge rentestand kunnen ge
splitst worden in twee groepen, te weten externe, 
buitenlandse factoren en het in ons eigen land ge

voerde beleid. 
Hoe belangrijk de externe oorzaken van de hoge 

rente ook zijn, wij dienen ons toch af te vragen in 
hoeverre het in Nederland mogelijk zou zijn ons aan 

deze internationale invloeden (enigermate) te ont
trekken. In feite evenwel voeren wij een beleid dat 

de internationale factoren zo al niet versterkt dan 
toch onverminderd laat doorwerken. De interne in
vloeden hangen samen met de omvang van het fi
nancieringstekort van de overheid en met de wijze 
waarop dit tekort wordt gedekt. Dit houdtin dat de 
rentestand in ons land verlaagd zou kunnen worden 
via een vermindering van het financieringstekort 

maar ook door een andere manier om hierin te voor

Zien. 

Controversen inzake het financieringstekort 
De eerste remedie-verlaging van het financierings

tekort- is op zich zelf niet controversieel. Alle poli
tieke partijen zijn het er over eens dat dit een aan
vaardbare doelstelling is, al verschillen de menin

gen over de prioriteit die hieraan moet worden ge
geven. Geenszins uniformiteit bestaat echter inzake 
de opvattingen over de manier waarop deze doel

stelling moet worden gerealiseerd. Het beleid van 
het (eerste?) kabinet-VanAgt was erop gericht door 
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middel van bezuinigingen en matigingen op een 
rechtstreekse wijze het negatieve verschil tussen de 
inkomsten en de uitgaven van de overheid te ver
kleinen. Anderen daarentegen- en schrijver dezes 
rekent zich hiertoe- zijn van oordeel dat deze recht
streekse methode juist zalleiden tot een stijging van 
het financieringstekort. Bezuinigingen en mati
gingen leiden in ieder geval onmiddellijk tot een 
afneming der nationale bestedingen en dus tevens 
tot een daling van de overheidsinkoms~en en een 
stijging van de overheidsuitgaven. Afgewacht moet 
worden of, en zo ja op welke termijn, de afzetmoge
lijkheden van het bedrijfsleven bij wijze van com
pensatie zullen gaan toenemen dankzij een mati
ging van bepaalde bedrijfskosten en de hieruit re
sulterende verbetering der internationale concur
rentiepositie. Tegenover een vaststaand onmiddel
lijk negatief effect op het financieringstekort staat 
dus een onzeker positief effect op langere termijn. 
Vermindering van het financieringstekort kan 
slechts worden bereikt, aldus deze opvatting, voor 
zover matigingen en bezuinigingen hand in hand 
gaan met een stimulering van bestedingen gericht 
op een herstructurering van de economie en hier
aan zelfs ondergeschikt worden gemaakt. Binnen de 
groep die van oordeel is dat voor verlaging van het 
financieringstekort in ieder geval mede een stimu
leringsbeleid moet worden gevoerd, bestaat dan 
nog een onderscheid tussen degenen die door glo
bale methoden de economie willen stimuleren, bij
voorbeeld door een algehele belastingverlaging, en 
hen die voorstander zijn van een min of meer cen
traal geleide stimulering van de investeringen in 
specifieke bedrijfstakken. 

De dekking van hetfinancieringstekort 
Zelfs als wij er niet in zouden slagen het financie
ringstekort van de overheid te doen dalen, zouden 
wij nog tot een verlaging van de rentestand kunnen 
komen door het op een andere wijze te dekken. Het 
beleid dat wij in dit opzicht voeren is op zijn best 

inconsequent te noemen en leidt in ieder geval tot 
een opdrijving van het renteniveau. 

In beginsel kunnen twee manieren om in het fi
nancieringstekort van de overheid te voorzien, wor
den onderscheiden, naar gelang dat al dan niet ge
paard gaat met een toeneming van de geldhoeveel
heid3. Plaatsing van langlopende leningen, zoals 
staatsobligaties, bij beleggers die in Nederland zijn 
gevestigd, leidt niet tot een stijging van de geldhoe
veelheid. Alle andere vormen wél, zoals: plaatsing 
van schatkistpapier bij De Nederlandsche Bank of 
plaatsing van obligaties bij buitenlandse beleggers. 
In dit laatste geval vindt kapitaalinvoer plaats, die 
de geldhoeveelheid in ons land doet toenemen. 

De beleidsinstanties beweren nu het financierings
tekort zoveel mogelijk te willen dekken op de bin
nenlandse kapitaalmarkt teneinde vermeerdering 
van de geldhoeveelheid te voorkomen. Maar daar 
die binnenlandse besparingen niet hoog genoeg zijn 
om al deze leningen op te nemen, worden de voor
waarden van deze leningen zó vastgesteld - qua 
rente en looptijd - dat zij aantrekkelijk zijn voor 
buitenlanders. En met succes. Van de door de staat 
uitgegeven obligaties bevond zich ultimo r g8of I 5, 7 
miljard ofwel 30% van het totaal in buitenlandse 
handen. Door het importeren van al dat kapitaal 
neemt de geldhoeveelheid in ons land toe, en wel 
met ongeveerfs miljard per jaar.4 

Maar dit betekent dat wij dan net zo goed een 
methode kunnen toepassen die weliswaar ook de 
geldhoeveelheid doet toenemen, maar de rente niet 
zo opdrijft, zoals bij voorbeeld het plaatsen van f 5 
miljard extra per jaar aan schatkistpapier bij De 
Nederlandsche Bank- dit zou de facto de rente
lasten voor de overheid metruimf soo miljoen doen 
verminderen daar de rentewinst van de bank toch 
door de staat wordt afgeroomd- ofwel het recht
streeks plaatsen van leningen in het buitenland die 
niet in guldens luiden, maar in een andere geld
soort. Hierdoor zou de kapitaalmarktrente in Ne
derland minder worden opgedreven. 
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Deze alternatieve dekkingsmetboden zijn in Ne
derland merkwaardig genoeg niet bespreekbaar.5 

Het Ministerie van Financiën verzet zich er met 

hand en tand tegen. President Zijlstra heeft in het 

laatste jaarverslag van De N ederlandsche Bank in 

dit verband zelfs gesproken in termen van 'degrada

tie uit de eredivisie', evenwel zonder te vermelden 

dat ook de thans toegepaste methode tot geldschep

ping leidt, of dat praktisch alle landen ter wereld, 

waaronder \Vest-Duitsland, wel degelijk andere fi

nancieringsmethoden toepassen. 

Conclusie 

Om tot een werkelijk drastische en structurele ver

laging van de rentestand te komen, zullen de interna

tionale factoren die aan het hoge niveau ten grond

slag liggen zeker aan invloed moeten inboeten. Maar 

wij kunnen de schuld niet uitsluitend bij het buiten

land leggen. Zelfzijn wij verantwoordelijk voor de 

omvang van het financieringstekort van de over
heid en voor het ontwerpen van een effectiefbeleid 

voor de verkleining hiervan. Daarnaast dienen al

ternatieve methoden tot financiering van het tekort 

bespreekbaar te worden gemaakt, en niet, onder 

verwaarlozing van de gevolgen van de hoge rente
stand, op grond van nogal arbitrair aandoende uit

spraken te worden verworpen. Vooral niet als deze 

uitspraken op een curieuze manier worden toege

past, zoals het principe dat het financieringstekort 

van de overheid op de 'binnenlandse kapitaal

markt' moet worden gedekt, terwijl deze in feite à 
raison van ca.J 5 miljard per jaar door het buiten

land wordt gevoed. Erkenning van de desastreuze 

en wijdvertakte gevolgen van de hoge rentestand is 

in ieder geval een eerste vereiste. 

Noten 

I. Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de Miljoenen
nota I 98 I betekent I% rentestijging een verzwaring van ren
tclasten voor het bedrijfsleven metf I miljard. 

2. Als de belastingdruk in I 979 gelijk zou zijn geweest aan die in 
I978 zou het netto-rendement gedaald zijn tot 6,4 %· 

3· In Nederland hanteren wij terecht liever het ruimere begrip 
liquiditeitenmassa. 

+Jaarverslag I98o, De Nederlandsche Bank nv. p. 6o. 
5· '·Vij moeten, gezien de plaatsruimte, allerlei aspecten van de 

alternatieven buiten beschouwing laten, zoals de relatie met 
hetwisselkoersbeleid en de vraag of geldschepping in de !midi
ge situatie identiek is met geldontwaarding (inflatie). 


