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Vuistregels voor 
behoedzaam 

De Zalmnorm heeft enige 
furore gemaakt in de Ne
derland e politick. Het 
komt neer op: ( 1) behoed
zaam ramen van toekom
stige belastinginkomsten; 
( 2) uitgaven die voor vier 
jaar worden vastgelegd in 
reele uitgavenkaders; en 
(3) het handhaven van een 
strikte scheiding van belas
tinginkomsten en over
heidsuitgaven in elk begro
tingsjaar. Volgens deze 
systcmatiek kunnen uitga
vcnmeevallers worden in-

begroten 
Het bearotinas

beleid van een 

volgend kabinet 

Daarom wil ik in deze 
bijdrage de Zalmnorm, de 
recente adviezen van de 
s E R en de Studiegroep Be
grotingsruimte' en een 
aanta1 andere polderpoli
tieke wijsheden om trent de 
overheidsfinancien (zoals 
het versneld aflossen van de 
staatsschuld) van een aantal 
welvaartstheoretische 

RICK VAN DER PLOEG kanttekeningen voorzien. 
Voor aile duidelijkheid in 
deze verhandeling neem ik 
geen afstand van de toepas
sing van de Zalmnorm in dit 

kabinet, maar lever ik wei 
een bijdrage aan de discus
sic over het begrotingsbe
leid voor een volgend kabi 
net. Na een korte uitleg van 
de leer der openbare finan

Op basis van de welvaartstheorie en de 
neoklassieke leer der openbare financfen komt 

gczet voor nieuwe uitgaven 
en moeten uitgaventegen-

• vallers gecompenseerd 

Rick van der Ploea tot een kritiek op de 
Zalmnorm. Deze leidt, zo wordt betooad, 

tot onvermijdelijke welvaartsverliezen en is 
kwetsbaar in een neeraaande conjunctuur. 

worden door bezuiningin
gen. lnkomstenmeevallers 
kunnen worden ingezet 

Van der Ploea ontwerpt daarom vijf vuistreaels 
voor de openbare financie"n . 

voor verlaging van de staatsschuld of lastenverlich
ting, maar niet voor uitgavenverhoging. 

Behoedzaam ramen resulteert in een grotere 
kans op belastingmeevallers dan -tegenvallers. De 
meevallers zijn het ingebakken resultaat van voor
zichtigheid, maar mogen onder de Zalmnorm niet 
worden ingezet voor nieuwe uitgaven. Daarom was 
de Zalmnorm zeer behulpzaam in het terugbrengen 
van de staatsschuld en het verlagen van de belastin
gen. De Zalmnorm geeft rust op het begrotingsfront 
en biedt de minister van Financien een effectief en 
door het Regeerakkoord gesanctioncerd instrument 
om een vuist te ballen tegen de vele claims van het 
grote aantal uitgavenministers. Op den duur wordt 
de Zalmnorm echter door haar eigen succes onder
mijnd . Na enkele jaren van het 'op orde' brengen 
van de overheidsfinancien, ontstaat maatschappelijk 
en politick draagvlak om de relatieve achterstelling 
van primaire overheidsuitgaven teniet te doen. De 
publieke discussie over de gesel van financien is he
laas niet van enige retoriek gespeend. 

cien 2 , geefik vijf vuistregels voor de openbare fman
cien en vervolgens stel ik dat de prijs die we betalen 
voor begrotingsrust (het grote voordeel van de 
Zalmnorm) is dat de Nederlandse samenleving 
wordt opzadeld met extra wei vaartsverliezen. 

Welvaartstheorie en de neoklassieke leer der 
openbare financien 

Om de welvaartsaspecten van de Zalmnorm te illu
streren, gebruik ik een algemeen evenwichtsmodel 
( een bijlage met de technische details is beschikbaar 
en kan worden geraadpleegd op de internetsite van 
de Wiardi Beckman Stichting onder de rubriek So
dalisme &._Democratie: www.wbst.nl). In de discussie 
over de Zalmnorm gaat het vooral om de gevolgen 
van onzekerheid over het nationale inkomen en de 
belastingontvangsten voor het komende begrotings
jaar. Bij het opstellen van de begroting voor het vol
gend jaar is het nationale inkomen namelijk onbe
kend. 

Het model houdt rekening met de nationale in-
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komensidentiteit: particuliere uitgaven plus pri
maire overhcidsuitgaven moeten gelijk zijn aan het 
nationale inkomen. Cruciaal zijn de produkticver
liezen ten gevolge van belastingverstoringen. In de 
praktijk moet de regering immers overheidsuitga
ven en schuldaflossing financieren met verstorende 
belastingen. Zo ontmoedigt een hogere inkomsten
belasting werk en dus neemt de nationalc produktie 
af. Belastingheffing behelst dus, naast een her verde
ling van burgers en bedrijven naar de overheid, ook 
produktieverliezen. Deze produktieverliezen stij
gcn meer dan pro rata met de hoogte van de belas
tingvoet, namelijk kwadratisch. Dus een procent

schuldaflossing of de hoogte der belastingen, maar 
de welvaart en die hangt af van private en collectieve 
bestedingen, a! of niet uitgevoerd door de overheid. 
Budgetten voor overheidsuitgaven zijn natuurlijk 
geen doe! op zich. Daarom is het belangrijk om bin
nen de vrijgestelde budgetten te verlangen dat pres
taties worden geeist en dat daar verantwoording 
over wordt afgelegd. 

Drie optimum-condities 
De overheid houdt rekening met haar budget en de 
nationale inkomensidentiteit en maximeert de 
welvaart door een juistc keuze van de huidige en toe

punt verhoging van de 
belastingvoet is vee! scha
delijker voor een reeds 
hoge belastingvoet dan 
voor een !age belasting
voet. Grote verstoringen 

De publieke discussie over de gesel 

van financie'n is helaas niet van enige 

retoriek gespeend. 

komstige belastingvoeten 
en primaire overheidsuit
gaven. Oat leidt tot drie be
kende optimum-conditie . 

De eerste optimum
conditie is Barre's bekende 

leveren onevenredig grote welvaartsverliezen op. 
De kosten van belastingheffing stijgen kwadratisch. 
Zo veroorzaakt een verdubbeling van de belasting
voet vier keer zoveel welvaartsverliezen. 

Het financieringstekort is het verschil tussen to
tale ovcrheidsuitgaven (primaire uitgaven plus ren
telasten) en belastinginkomsten. Het tekort is gelijk 
aan de mutatie in de staatsschuld. Een overschot 
leidt tot schuldreductie. De intertemporele manier 
om tegen de overheidsfinancien aan te kijken is dat 
rente en aflossing op de uitstaande staatsschuld plus 
de contante waarde van primaire overheidsuitgaven 
moeten worden gedekt door de contante waarde 
van belastinginkomsten plus de schuld die wordt 
doorgeschoven naar toekomstige generaties. 

De welvaart van een land stijgt met de huidige en 
toekomstige niveaus van private en collectieve be
stedingen en daalt met de staatsschuld die wordt 
doorgeschoven naar toekomstige generaties. Ver
grijzing geeft aan dat de gewenste uitgaven aan zorg 
en (voor zover ongedekt op de kapitaalmarkt) pen
sioenen in de tijd stijgen. Het kan ook betekenen dat 
de samenleving een minder grote staatsschuld wil 
achterlaten voor toekomstige generaties. De echte 
doelen van begrotingsbeleid zijn niet geforceerde 

'tax smoothing' -resultaat. Het is optimaal te streven 
naar gelijke grenskosten van verstoringen van belas
tingheffing in elk jaar. Daarom is het verstandig de 
verstoringen zoveel mogelijk over de tijd uit te sme
ren. De welvaartsverliezen van belastingheffing zijn 
bij schommelende tarieven namelijk hoger dan bij 
stabiele tarieven. Variaties in belastingtarieven moe
ten worden vermeden. De overheid client zich dus te 
beperken tot permanente, onverwachte verande
ringen in belastingvoeten. Geanticipeerde mutaties 
in belastingvoeten dienen niet voor te komen.3 De 
overheidsuitgaven kunnen het ene jaar hoger zijn 
dan het andere jaar, maar de hoogte van de belas
tingvoeten blijft hetzelfde over de jaren. Doordat de 
overheid het ene jaar op de kapitaalmarkt obligaties 
verkoopt en het andere jaar obligaties koopt, kun
nen deze wisselende niveaus van overheidsuitgaven 
worden gefrnancierd. Zo bezien is staatsschuld een 
nuttig smeermiddel. 

De tweede optimum-conditie is een versie van 
het klassieke resultaat van de Nobelprijswinnaar 
Paul Samuelson. Het grensnut van primaire over
heidsuitgaven wordt gelijk gesteld aan de grenskos
ten van publieke financiering. Deze grenskosten in
corporeren de verborgen beleidskosten ten gevolge 

1. Stabiel en Duurzaam Bearoten, Elfde 
rapport, 19 juni 2oo 1 
2. Zie Robert J. Barra, On the deter
mination of public debt, journal '![ 
Political Economy, vol. 87, biz. 940-971, 
1979, Anthony B. Atkinson & Joseph E. 
Stiglitz, Lectures on Public Economics, 

Maidenhead Berks.: McGraw-Hill, 
198o, en Hugo Keuzenkamp en Rick 
van der Ploeg, 'Het grate onvermogen: 
een kritiek op de gangbare analyse van 
de overheidsfinancien', Esa, biz. 608-
612, 4juli 1990. 

is en de samcnleving de toekomst 
relatief zwaarder weegt, dan is bet 
optimaal nu' hoge belastingvoeten te 
realiseren en schuld snel af te bouwen 
opdat de belastingvoeten in de 
toekomst kunnen dalen. 

3. Echter: indien de marktrente hoog 
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van de economische verstoringen van belasting
heffing en stijgen daarom als de belastingvoet stijgt. 
Een hogere belastingvoet gaat gepaard met meer 
verstoringen van het produktieproces (lager ar
beidsaanbod, minder hard werken, enzovoorts) en 
veroorzaakt dus hogere kosten van primaire over
heidsuitgaven. De kosten van een ziekenhuis of 
school moeten dus vermeerderd worden met de 
verborgen kosten van verstorende belastingen. 
Deze verborgen beleidskosten kunnen wei 30 a 70 
procent bedragen. Daarom is het optimaal om ho
gere belastingvoeten gepaard te Iaten gaan met la
gere primaire overheidsuitgaven. Omgekeerd: la
gere belastingvoeten leiden tot minder 
belastingverstoringen en dus tot lagere verborgen 
beleidskosten en dat betekent een hogere vraag naar 
primaire overheidsuitgaven. 

De derde optimum-conditie eist dat de wel
vaartswinst van het aflossen van toekomstige staats
schuld ten behoeve van toekomstige generaties ge
lijk moet zijn aan de verborgen beleidskosten van 
belastingheffing. Een lagere belastingvoet resulteert 
in minder belastingverstoringen, lagere verborgen 
beleidskosten en dus meer aflossing en een lagere 
staatsschuld. 

Het permanente (constante) niveau van bijvoor-
• beeld het nationale inkomen is het gemiddelde van 

huidjge en toekomstige niveaus van het nationale in
komen; idem dito voor het permanente niveau van 
de primaire overheidsuitgaven. De optimale belas
tingvoet hangt direct sam en met de ratio van het per
manente niveau van gewenste primaire overheidsuit
gaven en het permanente niveau van het nationale 
inkomen . Het is een direct gevolg van tax smoothing 
dat de contante waarde van het permanente niveau 
van de gewenste uitgaven overeen komt met de con
tante waarde van de feitelijkc gewenste niveau van de 
uitgaven. Het optimale flnancieringsoverschot stijgt 
met het verschil tussen het permanente en het huj
dige niveau van gewenste primaire overheidsuitga
ven en daalt met het verschil tussen het permanente 
en het huidige niveau van het nationale inkomen. Als 
de huidige uitgaven dus lager zijn dan de toekomstige 
uitgaven en het nationale inkomen boger is dan het 
toekomstige nationale inkomen, moet er dus sprake 
zijn van een fmancieringsoverschot . 

Vijf vuistregels voor de openbare financie'n 
Op basis van deze drie optimum-principes uit de 
leer der open bare flnancien kom ik tot vijf vuistre
gels: 

1 . Alleen het simpele feit van het erven van een 
hoge staatsschuld betekent niet dat deze schuld 
in snel tempo moet worden verlaagd om zo een 
vrijval van rente-uitgaven te genereren en ruimte 
te maken voor andere (primaire) overheidswtga
ven. Immers: de tijdelijke stijging van belasting
voeten en het terugschroeven van de primaire 
overheidswtgaven die noodzakelijk zijn om de 
staatsschuld af te lossen, zijn in strijd met bet op
timumvereiste dat het tijdspad van verwachte 
belastingvoeten vlak is. Schuldreductie en tekor
treductie zijn dus - zolang solvabiliteit niet 
speelt - geen doelen op zichzelf; ze zijn slechts 
een rniddel om verschillende doelen in de toe
komst op een zo doelmatige wijze te realiseren. 
Het erven van een hoge staatsschuld houdt wei in 
dat, nu en in de toekomst, de samenleving is op
gezadeld met lagere primajre overheidsuitgaven 
en hogere belastingvoeten. 
2. Het tijdspad van verwachte belastingvoeten 
moet vlak zijn. Dus een verhoging van het ge
wenste niveau van de primaire onderwijswtga
ven in twintig jaar tijd voor bijvoorbeeld zorg en 
de AOW bij een vergrijzende samenleving (boger 
niveau in de toekomst van gewenste primaire 
overheidswtgaven) vereist nu al het afbouwen 
van staatsschuld (ofhet storten op de AOW-reke
ning) door vandaag al een relatief hoog peil van 
belastingvoeten en een minder ambitieus niveau 
van primaire overheidswtgaven te hanteren. Zo 
wordt schuldaflossing mogelijk gemaakt en ont
staat er over de jaren rentevrijval, welke kan 
worden ingezet ter dekking van de toekomstige 
stijging van de primaire overheidsuitgaven. In te
genstelling tot wat vaak wordt beweerd, hangt 
het optimale flnancieringsoverschot niet af van 
de wtstaande staatsschuld. Het is wel verstanding 
een hoger overschot te hebben naarmate de ge
wenste toekomstige uitgaven hoger zijn dan de 
huidige uitgaven en het toekomstige nationale in
komen lager is dan het hwdige nationale inko
men. 
3. Een tijdelijke verhoging van het gewenste 
huidige niveau van de primaire overheidsuitga
ven, denk aan een calarniteit zoals de M K z-crisis 
of defensie-operaties, vereist een permanente, 
doch kleine verhoging van de belastingvoeten en 
wordt grotendeels gefinancierd door verhoging 
van de staatsschuld. Een tijdelijke verhoging van 
de primaire overheidsuitgaven wordt mede mo
gelijk gemaakt door een permanente, doch vee! 
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kleinere verlaging van de primaire overheidsuit
gaven. Dus permanente verhogingen van de pri
maire overheidsuitgaven worden volledig gefi
nancierd door hogere belastingvoeten, maar 
tijdelijke verhogingen worden deels met Staats
schuld gefmancierd. In een crisis of bij een cali
miteit loopt de schuld dus op. 

Overheidsinvesteringen zijn tijdelijke uitga
ven met een toekomstig rendement in de vorm 
van bijvoorbeeld hogere toekomstige belasting
of tolopbrengsten. Indien dergelijke investerin
gen een rendement gelijk aan de marktrente 
genereren, dienen zij niet met belastingverho
gingen te worden gefinancierd, maar volledig 
door verhoging van de staatsschuld (de 'gulden 
regel'). De toekomstige rentelasten worden dan 
immers volledig gedekt door het rendement op 
overheidsinvesteringen. 
4· Als men nu verwacht dat de economie sneller 
zal groeien in de toekomst, dan is het verstandig 
nu al (en niet aileen in de toekomstdus) de belas
tingvoeten te verlagen en de primaire overheids
uitgaven te verhogen. Bovendien is het redelijk 
nu al de staatsschuld wat te Iaten oplopen, omdat 
het in de toekomst makkelijker is aan rente en af
lossing te voldoen. Als de economie eenmaal 
sneller groeit, dan kan de staatsschuld weer wor
den afgebouwd. Omgekeerd: als men verwacht 
dater een recessie in opkomst is, moet men nu al 
de belastingvoeten verhogen, op overheidsuitga
ven bezuinigen en de schuld extra aflossen. 

Bij behoedzaam ramen komen inkomsten
meevallers vaker voor. Deze dienen te lei den tot 
schuldreductie, lastenverlichting en uitgaven
verhoging. lnkomstentegenvallers dienen daar
entegen tot schuldoploop, lastenverhoging en 
uitgavenverlaging te leiden. Als de samenleving 
een lagere staatsschuld wil achterlaten voor toe
komstige generaties, dan dienen de belasting
voeten te worden verhoogd en de primaire over
heidsuitgaven te worden verlaagd. 
s. Het grensnut van primaire overheidsuitgaven 
moet gelijk zijn aan de grenskosten van publieke 
middelen. Deze grenskosten stijgen met de 
hoogte van de belastingvoet. Een hogere belas
tingvoet resulteert in hogere grenskosten van 

publieke rniddelen en leidt dus tot een lagere 
vraag naar primaire overheidsuitgaven. Belas
tingmeevallers leiden volgens de neoklassieke 
leer der openbare financien dus tot lagere belas
tingvoeten, maar ook tot hogere niveaus van pri
maire overheidsuitgaven en schuldaflossing. 

VerselijkinB met Keynesiaans conjunctuurbeleid 

De bovenstaande neoklassieke vuistregels leiden tot 
een pro-cyclisch patroon van de belastingvoeten en 
de overheidsuitgaven. lmmers: als de economische 
groei hager (lager) uitpakt dan verwacht, dan wor
den de belastingvoeten verlaagd (verhoogd) en de 
uitgaven verhoogd (verlaagd). Men kan dan spreken 
van een meeademend uitgavenkader. Bovendien: in 
onverwacht goede (slechte) tijden wordt schuld af
gelost (opgebouwd). Hugo Keuzenkamp stelt, zon
der een onderbouwing te geven, dat optimaal be
grotingsbeleid nict meegolft met de conjunctuur en 
wijst een meeademend uitgavenkader af.4 lk ben 
bang dat zijn conclusie zich niet verhoudt met de 
neoklassieke leer der openbare fmancien. Zijn op
merking dat de basisprincipes van goed begrotings
beleid nauwelijks afhangen van de economische 
theorie die iemand aanhangt (neoklassiek, Keynesi
aans of wat dan ook) kan ik niet plaatsen. Ook is vol
strekt onhelder op grand van welke welvaartstheo
retische overwegingen Keuzenkamp de Zalmnorm, 
inclusief de scheiding tussen inkomsten en uitgaven, 
omarmt. 

Keynesianen stellen immers dat in een recessie 
de regering de nationale bestedingen moet stimule
ren om zo de economie aan te jagen en de werkloos
heid te bestrijden. Keynesiaanse conjunctuurpoU
tiek krijgt gestalte door in een recessie de 
overheidsuitgaven te verhogen of de belastingen te 
verlagen. De financiering geschiedt door de Staats
schuld tijdelijk op te Iaten !open. De Keynesiaanse 
beleidsreactie leidt dus tot een contra-cyclisch in 
plaats van pro-cyclisch patroon van de belastingvoe
ten en overheidsuitgaven. Volgens deze visie slaat het 
neoklassieke recept - zie vuistregel s- de plank mi , 
omdat het in een opleving van de economie aileen 
maar de inflatie zal aanwakkeren en in een recessie 
de werkloosheidssituatie zal verslechteren. 

Nederland is lid van een muntunie en is een rela-

4· Hugo Keuzenkamp, 'De Zalm-norm 
moet in het PvdA-programl Over 
regels in het begrotingsbeleid' , 
Socialisme &_Democratie, jrg. sB (2oo1) 
nr. s. (mei), p. 179-1 87. 
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tiefkleine economie. Bovendien kent Nederland een 
zeer hoge mobiliteit van internationaal kapitaal en 
een arbeidsmarkt waar de loonontwikkeling de 
prijsontwikkeling volgt en uitkeringen gekoppeld 
zijn aan ontwikkelingen in de marktsector. In Ne
derland is er derhalve amper ruimte voor Keynesi
aans vraagbeleid . Het oppompen van de vraag leidt 
vooral tot meer inflatie. De kracht van de econornie 
en de werkgelegenheid in Nederland worden in 
hoge mate bepaald door aanbodsbeleid. Dan moet 
eerder gcdacht worden aan investeringen in de 
infrastructuur en een belastingstelsel dat het onder
nemingsklimaat en het arbeidsaanbod stimuleert. 

verstandig is bij de opstelling van de begroting reke
ning te houden met lagere primaire overheidsuitga
ven, hogere belastingvoeten en versnelde afbetaling 
van de staatsschuld. Het resultaat van deze ingebak
ken voorzichtigheid is dat met de jaren de kans op in
komstenmeevallers groot is en dus dat telkens weer 
de primaire overheidsuitgaven zullen stijgen, de be
lastingvoeten dalen en de staatsschuld steeds meer 
wordt afgelost. 

De Zalmnorm gaat een stap verder. Deze norm 
combineert behoedzaam ramen immers met een 
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven en 
een vast uitgavenkader. Het is optimaallagere belas

Daarom is Keynesiaans 
conjunctuurbeleid niet bij 
zonder relevant voor de 
Nederlandse economie. 

Welvaartstheoretische 
kritiek op de Zalmnorm 

Om de volle implicaties van 
de Zalmnorm goed te be
grijpen, moet het begro

Zolang uitgavenministers de discipline 

opbrengen alleen claims in te dienen 

voor goed onderbouwde plannen, kan 

de samenleving het zich permitteren 

de strikte scheiding tussen inkomsten 

tingvoeten gepaard te Iaten 
gaan met steeds hogere 
primaire overheidsuitga
ven, maar juist dat is verba
den door de systematiek 
van de Zalmnorm. Vast
houden aan de Zalmnorm 
betekent dat elk jaar de 
kans op belastingmeeval
lers grater is dan de kans 

en uitgaven los te laten 

tingsbeleid in een onzekere omgeving met mee- en 
tegenvallers worden beschouwd. Inkomstenmee
vallers kunnen worden gebruikt voor schuldreduc-

• tie, uitgavenverhoging 6f lastenverlichting. Onder 
behoedzaam ramen komen de belastingvoeten en de 
staatsschuld steeds lager uit en de overheidsuitgaven 
steeds hoger uit dan waar in de opstelling van de be
grating rekening is meegehouden. Oat is een onver
mijdelijk gevolg van de ingebakken inkomstenmee
vallers bij behoedzaam ramen. 

De Zalmnorm eist naast behoedzaam ramen een 
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven . De 
Zalmnorm maakt daarom ook een inbreuk op 
Samuelson's optimum-conditie - zie vuistregel s. 
Onder de Zalmnorm mogen de inkomstenmeeval
lers dus niet worden ingezet voor uitgavenverhogin
gen. Daarom worden de belastingvoeten en de 
staatsschuld onder de Zalmnorm nog verder ver
laagd dan bij behoedzaam ramen aileen. Zowel het 
behoedzame ramen als de strikte scheiding tussen 
inkomsten en uitgaven verlagen de welvaart. Im
mers: uitgaven pakken lager uit dan optimaal is, 
omdat belastingvoeten en de staatsschuld verder 
worden verlaagd dan optimaal is. Deze twee inbreu
ken op het maximeren van de welvaart zijn de prijs 
die de samenleving betaalt voor 'rust op het begro
tingsfront'. 

Opzettelijk behoedzaam ramen houdt in dat het 

op tegenvallers en dat vervolgens de uitgaven toch 
niet mogen stijgen. Dit leidt tot excessieve verlagin
gen van de belastingvoeten en te snelle afbetaling 
van de staatsschuld. De Zalmnorm leidt tot zowel 
intertemporele verstoringen als inbreuken op 
Samuelson's klassieke conditie voor de optimum 
provisie van publieke goederen. De Zalmnorm leidt 
dus tot dubbele welvaartsverliezen. In zekere zin 
waarborgt de Zalmnorm de ongeclausuleerde en 
stiekeme uitvoering van een neoliberale agenda (la
gere overheidsuitgaven, lagere belastingvoeten, la
gere staatsschuld). De prijs die hiervoor wordt be
taald is een lagere welvaart dan mogelijk was 
geweest. 

De s E R en de Studiegroep Begrotingsruimte 
willen, binnen bepaalde signaalwaarden voor het fi
nancieringsoverschot, de Zalmnorm aanscherpen 
door naast een vast reeel uitgavenkader tevens een 
vast inkomstenkader vast te leggen. De automati
sche stabilisatoren aan de inkomstenkant kunnen 
dan volop werken, zodat aile inkomstenmeevallers 
dan volledig worden gebruikt voor schuldreductie. 
Deze aanscherping van de Zalmnorm laat nog 
minder ruimte voor een integrale afweging tussen 
uitgavenintensiveringen, lastenverlichting en 
schuldreductie en leidt dus tot nog grotere wel 
vaartsverliezen. Bovendien zijn deze adviezen cven
als de Zalmnorm zeer kwetsbaar in een neergaande 
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conjunctuur, want dan hoeven belastingen niet ver
hoogd en uitgaven niet verlaagd te worden. Daarom 
zijn de vuistregels van de leer der open bare financien 
minder roekeloos in een recessie. Ik neem overigens 
aan dat, als het overschot omslaat in een tekort, de 
s E R en Studiegroep Begrotingsruimte extra bezui
nigingcn en Iastenverhogingen niet uitsluiten. 

Beleidsconclusie voor het bearotinasbeleid van een 
volaend kabinet 

De collectieve uitgaven zijn de laatste jaren achter 
gebleven bij de economische groei. Zo zijn de totale 
collectieve uitgaven onder Paars I met o, 2 5 procent 
en onder Paars I 1 met 2 procent per jaar gestegen. 
De lasten van rente en sociale zekerheid zijn echter 
fors gedaald, zodat de andere uitgaven (vooral zorg, 
onderwijs en infrastructuur) toch zijn gestegen. De 
overheidsuitgaven exclusief rente en sociale zeker
heid hebben bijna gelijke tred gehouden met de eco
nomische groei, namelijk 3 2,5 procent BB Pin 1994 
en 31 procent BBP in 2oo1. De bruto staatschuld is 
sinds 1994 gedaald van 77 proccnt BBP tot 51 pro
cent BBP en de rentelasten van 6 procent BBP in 
1 994 tot 3 ,5 procent B B P in 2 oo 1 . Voor het eerst 
sinds 25 jaar kent Nederland een begrotingsover
schot. De inkomstenmeevallers liepen in de laatste 
jaren op tot tientallen miljarden guldens. Het pa
troon van de laatste jaren is dus: forse inkomsten
meevallers, dalende staatsschuld en rentelasten, ge
stage lastenverlichting en primaire collectieve 
uitgaven die iets minder snel stijgen dan het BB P. Dit 
is het resultaat van forse inkomstenmcevallers, want 
de economische groei is elk jaar 3 a 4 procent ge
weest, terwijl in het Regeerakkoord is gerekend met 
2, 2 5 procent per jaar. 

De Zalmnorm is dus een effectieve methode ge
bleken om de staatsschuld en belastingvoeten in een 
korte periode snel terug te brengen. Geen wonder 
dat de hoeders van budgcttaire discipline, De Ne
derlandsche Bank en het 1M F voorop, pleiten voor 
de Zalmnorm, zeker in een tijd van oplopendeloon
kosten, inflatie en een gespannen arbeidsmarkt. 
Toch zou zonder de intertemporele verstoringen en 
het afknijpen van de primaire overheidsuitgaven de 
welvaart nog hoger zijn geweest . De Zalmnorm 
dreigt zichzelf te ondermijnen, want na een reeks 
jaren met inkomstenmeevallers kalft het draagvlak 
voor het afknotten van de primaire overheidsuitga
ven in de samenleving a f. 

Het grote voordeel van de Zalmnorm voor de 
minister van Financien is rust op het begrotings-

front. Zo kunnen de bewindslieden mcer tijd en 
energie vrijmaken om hetland te regeren en groeit 
het vertrouwen van de burger in de politick. Er 
wordt rninder gesteggeld over hogere uitgaven en de 
greep op de uitgavenrninisters wordt vergroot. Bo
vendien worden de uitgavenministers gedwongen 
hun claims te onderbouwen met plannen en held ere 
prestatie-afspraken die de effectiviteit moeten waar
borgen. De hamvraag is ofhet voordeel van de extra 
discipline opweegt tegcn de onverrnijdelijke wel
vaartsverliezen en de andere nadelen die gepaard 
gaan met de Zalmnorm en het ontbreken van een in
tegrate afweging. 

Behalvc de onvermijdelijke welvaartsverliezen, 
zijn er tenminste drie andere nadelen van de Zalm
norm. Ten eerste, de geroemde rust op het begro
tingsfront komt sowieso in gevaar als er bij de verde
ling van de onvermijdelijke inkomstenmeevallers 
ten gevolge van behoedzaam ramen keer op keer 
geen ruimte is voor uitgavenverhoging. Ten tweede, 
in een recessie met snel teruglopende belastingin
komsten worden de uitgaven en de belastingen ont
zien onder strikte toepassing van de Zalmnorm. De 
vuistregels van de leer der openbare financien plei
ten daarentegen voor bezuinigingen en belasting
verhoging naast het oplopen van de schuld. De 
Zalmnorm is dus met name kwetsbaar in een neer
gaande conjunctuur. Ten dcrde, de strikte scheiding 
tussen inkomsten en uitgaven lokt een ongewenste 
zoektocht uit naar fiscale oplossingen voor maat
schappelijke problemen, terwijl uitgavensubsidies 
vaak doelmatiger en doeltrefTender zijn. Omdat 
onder de Zalmnorm lastenverlichting wei toegc
staan is bij de verdeling van de onvermijdelijke mee
vallers, ontstaat er dus een oneigenlijke druk op de 
belastinguitgaven. 

Zolang uitgavenministers de discipline opbren
gen aileen claims in te dienen voor goed onder
bouwde plannen, kan de samenleving het zich per
mitteren de strikte scheiding tussen inkomsten en 
uitgaven los tc Iaten. Het beperken van de Zalm
norm tot behoedzaam ramen geeft meer perspectief 
op een integrale afweging bij de jaarlijkse bijstelling 
van de ramingen en biedt voldoende tegenwicht 
tegen de vele claims van de verschillende uitgaven
ministers. Bij realistisch ramen is elk jaar de kans op 
tegenvallende inkomstenme~vallers en dus op be
zuinigingen, belastingverhoging en schuldverho
ging grater. Bij elke vlaag tegenwind moeten de be
grotingsplannen dan worden aangepast en ontstaat 
er politieke onrust. Daarom moet de overheid zich 
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niet rijk rekenen en blijft behoedzaam ramen zeer 
gewenst. De huid kan niet verkocht worden voordat 
de beer geschoten is. 

Het is verstandig om behoedzaam te ramen, 
zeker als de strikte scheiding tussen inkomstenmee
vallers en daarmee het voor vier jaar vaststaande uit
gavenkader wordt verlaten. Zo kan de politick elk 
jaar als de inkomsten meevallen een integrate afwe
ging maken tussen schuldreductie, uitgavenverho
ging en belastingverlaging, terwijl elk jaar de kans 
op tegenvallers klein is. In vette jaren wordt de 
staatsschuld versneld afgelost (of het Aow-fonds 
gevuld). Een lange-termijn doelstelling voor een la
gere staatsschuld is gerechtvaardigd, omdat ten ge
volge van de vergrijzing de primaire overheidsuitga
ven de komcnde vijftien a twintigjaar zullen stijgen. 
Deze stijgende kosten van vergrijzing worden dan 
gefinancierd door de rentevrijval wclke ontstaat 
door schuldaflossing. 

SER en de Studiearoep Bearotinasruimte 

Des E R adviseert een voorzichtig trendmatig groei
scenario van 2, 2 5 procent per jaar. Bovendien wil de 
s E R de Zalmnorm aanscherpen door ook de inkom
sten voor vier jaar vast te leggen in een kader, zowel 
een lasten- als een uitgavenreserve in te bouwen en 

• een minder volatiele prijsindex (van nationale beste
dingen in plaats van BB P) te hanteren. Het s ER-ad
vies impliceert dat inkomstentegenvallers en -mee
vallers volledig worden opgevangen door de schuld. 
Nadeel is dus dat het moeilijker is beleidsintensive
ringen te verzilveren. Voordeel is dat de druk op 
doelmatigheidsverbeteringen binnen de fiscaliteit 
toeneemt. De Studiegroep Begrotingsruimte vult 
het s E R-advies aan door te stellen dat de inkomsten
en uitgavenkaders herovcrwogen worden als het 
overschot in een tekort omslaat of uitstijgt hoven 3 

procent B B P. In feite adviseren deze twee belang
rijke adviezen dubbele behoedzaamheid: een be
hoedzaam groeiscenario en geen ruimte voor uitga
venintensiveringen of lastenverlichting bij de bijna 
onvermijdelijke groeimeevallers. De neoklassieke 
leer der openbare fmancien geeft daar geen onder
bouwing voor. 

De bcrekeningen van de Studiegroep Begro
tingsruimte gaan uit van sub-optimale schuldaflos
sing, namelijk 25 jaar lang een constant financie 
ringsoverschot om de staatsschuld helemaal weg te 
werken. Dit impliceert een financieringsoverschot 
van ns/((1+n) 2L1]=1,12% BBP wanneer de 
schuldquote so procent (s=o,s) en de nominale 

groei 4,5% per jaar (n=o,o45) is. Als men uitgaat 
van een lagere nominale groei van bijvoorbeeld 4% 
per jaar, dan is een fmancieringsoverschot vereist 
van 1,2% BBP. Het primair overschot daalt over de 
2 5 jaar naarmate de schuld wordt afgelost. Dus de 
belastingquote daalt over de jaren, hetgeen in strijd 
is met tax smoothina, of de uitgavenquote stijgt met 
name in de eerste jaren. De Studiegrocp gaat dus uit 
van een te snelle aflossing in de eerste jaren en een te 
trage aflossing van de schuld in de laatste jaren. 

De leer der openbare financien vereist immers, 
zolang er geen verrassingen zijn, constante niveaus 
van belastingquotes. Oat vereist 2 5 jaar lang een con
stant primair overschot van (r-n)s/[ 1-( 1 +r-nr2>] 
waar r de marktrente aangeeft. A Is s=o,s, r=J'llo en 
n=4,s%, dan is 25 jaar lang een primair overschot 
vereist van 2, 7% B B P. Oat komt overeen met een fi
nancieringstekort van o,S% BBP in het eerste jaar 
oplopend tot een financieringsoverschot van 2, 7% 
B B P na 2 5 jaar. Na 2 5 jaar kunnen de primaire over
heidsuitgaven dan permanent 2, 7% B B P hoger zijn, 
of voor bijvoorbeeld een peri ode van 2o jaar 7% n B P 

hoger zijn, zonder dat de belastingquote hoeft te stij
gen. Deze illustratieve berekeningen tonen aan dat 
daarmee behoorlijk wat kosten van de vergrijzing 
kunnen worden opgevangen. Echter de berekenin
gen zijn gevoelig. Als de rente lager is, bijvoorbeeld 
r=6%, dan is 25 jaar lang een lagerprimair overschot 
vereist van 2,4% BBP. Dit betekent in het begin een 
financieringstekort van o, 6% B B P oplopend in 2 5 

jaar tot een overschot van 2,4% B B P. Als men in 2 5 
jaar de staatsschuld wil aflossen en tegelijkertijd aan
stuurt op een constant financieringsoverschot, is dat 
extra behoedzaam richting toekomstige generaties 
maar sub-optimaal. Het is dus niet wenselijk in het 
Regeerakkoord aan te sturen op een constant finan
cieringsoverschot. 

Begrotingsdiscipline is hard nodig om belang
rijke progressieve wensen op korte en lange termijn 
te realiseren. Mijn conclusie is daarom dat een vol
gend kabinet behoedzaam client te ramen en zich 
moet houden aan de vuistregels van de leer der 
open bare financien. In het Regeerakkoord kan op 
basis van het behoedzame scenario een reecl kader 
voor de overheidsuitgaven en de belastinguitgaven 
worden afgesproken. In dit scenario zal de extra 
ruimte voor nieuwe politieke wensen eveneens ge
vonden moeten worden door een beleid gericht op 
activering van mensen die nu niet deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, beperking van aftrekposten, beper
ken van de bureaucratic en ombuigingen. Het is te-
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vens gewenst voldoende rentevrijval te genereren 
om de oplopende kosten van vergrijzing te kunncn 
financieren. Een commitment om de staatsschuld in 
2 s jaar af te lossen kan daar een belangrijke rol in 
vervullen. 

Een veel grotere bonus om te werken (fiscale ar
beidskorting), tenminste een vcrdubbeling, is cruci
aal voor het aanboren van nieuw arbeidsaanbod en 
het vergroten van hct draagvlak voor collectieve 
voorzieningen zoals de zorg en de pensioenen. In de 
komende 2 s jaar kan dcze arbeidskorting verder 
worden vergroot zodat de kosten van vergrijzing 
makkelijker kunnen worden opgevangen. Als de 
economic terugvalt, is de beschikbare ruimte voor 
nieuw beleid de komende jaren beperkt. Als men 
niet bereid of in staat is door herprioritering binnen 
de overheidsuitgaven voldoende ruimte vrij te 
maken voor zorg, onderwijs, veiligheid en andere 
belangrijke zaken, dan zal men de mogelijkheid van 
hogere bclastingen niet mogen uitsluiten. 

Bij meevallers moet een integrale afweging tus
sen, enerzijds, schuldreductie en stortingen in het 
A Ow-fonds en, anderzijds, aanvullend beleid dienen 
plaats te vinden. Bij aanvullend beleid moet gedacht 
worden aan bijvoorbeeld extra uitgaven voor zorg, 
onderwijs en veiligheid en/of gerichte lastenverlich
ting ten behoeve van het inkomensbeleid en het 
stimulercn van het ondernemcrschap en het ar
beidsaanbod. De integrale afweging zal de doelma
tigheid en doeltreffendheid van de plannen erbij 
moeten betrekken. Bij behoedzaam ramen zijn 
inkomstentegenvallers minder waarschijnlijk, maar 
in het onverhoopte geval kan men de ogen niet slui
ten voor ombuigingen en lastenverhogingen naast 
het oplopen of minder snel aflossen van de Staats
schuld. 

RICK VAN DER PLOEG 

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
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