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De Zalmnorm en de meevallers 

W at is precies de Zalmnorm? Er 
zijn verschillende interpreta
ties mogelijk maar we gaan 

hier uit van de begrotingsregels die minis
ter Zalm in 1994 introduceerde. Deze 
regels leggen bij regeerakkoord de ruimte 
voor uitgaven voor vier jaar met uitgave
plafonds vast. Inkomsten en uitgaven blij
ven vervolgens gescheiden. Uitgavente
genvallers moeten dus door bezuinigingen 
worden gecompenseerd terwijl tegenval
lende inkomsten niet tot bezuinigingen lei
den maar meevallende inkomsten ook niet 
tot meer uitgaven. Meevallende inkomsten 
kunnen daarom gebruikt worden voor las
tenverlichting of vermindering van het fi
nancieringstekort. Tegenvallende inkom
sten leiden tot lastenverzwaring of een ho
ger tekort. De mee-/tegenvallerformule be
paalt de precieze verdeling tussen lasten 
en tekort. Tot slot wordt de begroting geba
seerd op behoedzame uitgangspunten zo
dat de kans op tegenvallers en bezuinigin
gen beperkt blijft. 

Problematisch procyclisch 

De huidige begrotingssystematiek heeft 
belangrijke voordelen. Alhoewel nog niet 
op de proef gesteld door conjuncturele te
genwind, verloopt het begrotingsproces 
zonder alle rumoer die vóór Paars gebrui-
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krijgen burgers via lastenverlichting nog 
extra ruimte voor bestedingen. Omdat 
enigszins met de lastenverlichting kan 
worden geschoven, wordt het procyclische 
element pas problematisch als de conjunc
tuur zich enige jaren aaneen positief (of 
negatief) ontwikkelt. 

Onderwijs en zorg 

Op dit moment lijkt de begrotingssyste
matiek te knellen. De aanhoudende hoog
conjunctuur zorgt (ten dele door de be
hoedzaamheid) voor ongekende inkom
stenmeevallers. Via de meevallerformule 
zou dit leiden tot forse lastenverlichting. 
Tegelijkertijd is het twijfelachtig of in de 
rest van de kabinetsperiode nog uitgaven
meevallers optreden. Dit kan des te meer 
knellen, omdat de roep om additionele uit
gaven in het verkiezingsjaar 2002 niet zal 
afnemen. Recentelijk heeft D66 gepleit 
voor meer uitgaven in met name onder
wijs en zorg. 
Conjunctureel gezien past echter terug
houdendheid. Meer lastenverlichting tij
dens hoogconjunctuur is in feite olie op het 
conjuncturele vuur en daarom niet wense
lijk. Beperking van de lastenverlichting 
vergt een aanpassing van de meevalIerfor
mule, maar raakt de kern van de begro-

kelijk was en de begroting is onder controle. Daarvoor is de schei
ding van inkomsten en uitgaven belangrijk. Omdat met name de 
inkomstenkant gevoelig is voor conjunctuur, noopt tegenvallende 
groei niet snel tot bezuinigingen. Omgekeerd worden inkomsten
meevallers niet gebruikt voor extra uitgaven, zoals vroeger vaak 
gebeurde. Daardoor werd destijds het uitgavenniveau ten dele 
conjunctureel bepaald en niet zozeer door structureel maatschap
pelijk rendement. 

tingssystematiek niet. Ook extra uitgaven 
zijn conjunctureel gezien ongewenst. Wellicht zijn extra uitgaven 
te rechtvaardigen vanuit structureel oogpunt, vanwege 'publieke 
armoede', maar ook extra uitgaven geven een ongewenste beste
dingsimpuls. Beter lijkt het de inkomstenmeevallers nu te reser
veren voor de vergrijzing. 
Bovendien zorgt het begrotingskader ervoor dat budgettaire over
wegingen voor de middellange termijn ook worden meegenomen 
in de jaarlijkse begrotingsafweging. Het tussentijds aanpassen 
van de systematiek zou de afspraak aantasten om binnen het 
raamwerk te blijven dat middellangetermijnoverwegingen moet 
waarborgen. Het ligt daarom meer voor de hand om pas bij een 
volgend regeerakkoord nieuwe afspraken te maken. Dat betekent 
dat tijdens deze kabinetsperiode de inkomstenmeevallers moeten 
worden geaccepteerd. Pas als de scheiding van inkomsten en uit
gaven noopt tot bezuinigingen, terwijl zich miljarden inkomsten
meevallers voordoen, is aanpassing of overschrijding van het uit
gavenkader te overwegen. 

Kenmerkend voor de systematiek is daarnaast dat de behoed
zaamheid gemiddelde meevallers veroorzaakt en dat via inkom
stenmeevallers een hogere groei tot meer lastenverlichting leidt. 
Dit laatste werkt procyclisch: als groei en bestedingen al hoog zijn, 

Christian Hiddink is voorzitter van de werkgroep Algemene Economie van het SWB. Een 
uitgebreide versie van dit artikel is te downloaden via de site http://welcome.lo/economie. 
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Hoe zou de Zalmsystematiek in een volgende kabinetsperiode 
moeten worden aangepast? Terugkeren naar de systematiek van 
vóór Paars is geen optie: dat zou ook een terugkeer betekenen van 
tussentijdse bezuinigingen en begrotingschaos. Een meer serieuze 
optie is meevallers niet alleen te verdelen over tekort en lasten
verlichting, maar ten dele (bijvoorbeeld 1/3) aan te wenden voor 
uitgavenintensiveringen. Groot nadeel is echter dat de uitgaven 
dan weer afhankelijk worden gemaakt van de conjunctureel ge
voelige inkomstenkant en niet op structurele effecten worden 
beoordeeld. Het beste voorstel lijkt een recent SER-advies. Kern 
daarvan is de Zalmsystematiek, met op enkele punten afwijkin
gen. Het groeiscenario zou voorzichtig moeten blijven maar dich
ter moeten aansluiten bij de trendgroei. Aangezien vervolgens de 
mee- en tegenvallers in de inkomsten meer conjunctureel bepaald 
zijn, heffen die elkaar goeddeels op en kunnen zo volledig in het 
begrotingssaldo lopen. Op de middellange termijn moet vanwege 
de vergrijzing het begrotingsoverschot worden vastgehouden. Voor 
het overige blijven de reële uitgavenkaders en de scheiding van 
uitgaven en inkomsten gehandhaafd. 
Omdat de vooraf veronderstelde groei dichter bij de trendgroei 
ligt, lijkt vooraf meer ruimte te ontstaan voor beleidsdoelstellin
gen. Dit bevordert een structurele afweging van uitgaven, lasten
verlichting en begrotingssaldodoelstelling omdat meer ruimte in 
de regeerakkoordafweging wordt betrokken. Zoals nu blijkt is het 
bovendien politiek moeilijk te aanvaarden dat zich miljarden 
inkomstenmeevallers voordoen terwijl de uitgavenmeevallers veel 
lager zijn. Lagere inkomstenmeevallers beperken herhaalde dis
cussies over uitgavenkader en begrotingssystematiek en dragen 
dus bij tot stabiliteit en rust. Cruciaal is dan wel dat de inschat
ting van de trendgroei op langere termijn niet te optimistisch is. 
Aangezien de overheidsfinanciën inmiddels op orde zijn, is tegen
vallende groei op korte termijn geen probleem maar dat moet niet 
structureel worden. Er valt veel voor te zeggen om de trendgroei
raming over te laten aan het Centraal Planbureau. 
Een voordeel van het afschaffen van de mee- en tegenvallerfor
mule is dat lastenverlichting niet langer procyclisch hoeft uit te 
pakken. De begroting kan daardoor meer als stabilisatie-instru
ment werken, omdat het begrotingssaldo meeademt met de con
junctuur. Eventuele lastenverlichting moet vooraf worden inge
boekt en krijgt zo de plaats die het hoort te hebben: die van struc
tuurbeleid. Een laatste voordeel is dat discussies over de mid term 
review overbodig worden omdat die immers worden gestimuleerd 
door hoge inkomstenmeevallers ten gevolge van al te behoedzame 
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veronderstellingen. Door een meer trendmatig groei
scenario te hanteren is er hoe dan ook geen aanlei
ding meer voor dergelijke discussies. 
De voorgestelde aanpassingen van het begrotingsbe
leid komen tegemoet aan enkele genoemde bezwaren 
tegen de Zalmsystematiek. Toch blijft een belangrijke 
vraag onbeantwoord. Wat moet op de lange termijn 
prioriteit krijgen: lastenverlichting, hogere uitgaven, 
of het terugdringen van de staatsschuld? 
Op dit moment pleiten weinig partijen nog voor forse 
lastenverlichting, aangezien dat conjunctureel gezien 
onverstandig is. Voor de langere termijn is het an
ders. De Nederlandse economie staat er goed voor, 
maar toch zijn nog knelpunten aanwezig waar las
tenverlichting een oplossing kan bieden. Denk aan de 
vennootschapsbelasting en de armoedeval. Het lijkt 
verstandig om het tarief voor de vennootschapsbelas

ting niet te veel uit de pas te laten lopen met de EU-partners, wat 
in de toekomst een belastingverlaging zal betekenen. De armoede
val (iemand die vanuit een (minimum-) uitkeringsniveau werk 
aanvaardt gaat er nauwelijks op vooruit) is een van de laatste 
arbeidsmarktproblemen in Nederland. De bestrijding zal ten dele 
moeten komen van omzetting van inkomensafhankelijke regelin
gen naar algemene regelingen, wat niet mogelijk is zonder lasten
verlichting of een inkomensdaling voor de lagere inkomens. De 
keuze voor lastenverlichting is dan snel gemaakt. 
Wat de schuldpolitiek betreft zal vanwege de vergrijzing een be
grotingsoverschot moeten worden nagestreefd, maar de vraag is 
hoe hoog dat moet zijn. Het recentelijk verschenen rapport van de 
studiegroep begrotingsruimte beveelt een overschot aan van één 
tot twee procent, uitgaande van een gelijke verdeling van de ver
grijzingslasten over generaties. 
De meeste aandacht gaat momenteel uit naar onderwijs en zorg 
omdat de knelpunten daar het grootst lijken. Tegelijkertijd treedt 
schaarste aan goed personeel niet alleen in onderwijs en zorg op 
en zou het dus een tijdelijk fenomeen kunnen zijn. Deze sectoren 
hebben echter een beperkte flexibiliteit in bijvoorbeeld arbeids
voorwaarden om knelpunten tegen te gaan en de bestaande knel
punten lijken wel degelijk structureel. Tegelijk is het denkbaar dat 
in onderwijs en zorg institutionele hervormingen noodzakelijk zijn 
om extra geld goed te besteden. Eenvoudige antwoorden passen 
hier niet en wat meer diepgang in de discussie rond deze sectoren 
zou dan ook geen kwaad kunnen. 

Conclusie 

De Nederlandse uitgangspositie voor het begrotingsbeleid is in 
lange tijd niet zo gunstig geweest. Dit neemt niet weg dat bij het 
combineren van de beschreven prioriteiten moeilijke keuzes niet 
kunnen worden vermeden. Het versoepelen van het begrotingska
der is in elk geval zowel tijdens de huidige kabinetsperiode als in 
de toekomst een schijnuitweg uit moeilijke keuzes. Wel lijken 
beperkte aanpassingen van de Zalmsystematiek wenselijk. Met 
het omarmen van de SER-voorstellen kan D66 ook afscheid 
nemen van de mid term review die dan geen enkel doel meer dient. 
Wat betreft de prioriteiten voor een volgende kabinetSperiode zijn 
geen eenvoudige antwoorden voorhanden. Schuldvermindering is 
hoe dan ook belangrijk vanwege de vergrijzing. Voor lastenver
lichting en uitgavenintensiveringen geldt dat kritisch moet wor
den gekeken waar ze écht effect sorteren . • 
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