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De financiering van de
ontwi kkel ingsbeg roti ng
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door drs. H.J.B. Aarts

Aarts geeft een overzicht van de historische ontwikkeling
van de wijze waarop de ontwikkelingsuitgaven zijn gefinancierd. Hij wijst op de gevaren van dezgn. kapitaalmarktfinanciering en de daaraan verbonden stijging van de post
rentesubsidies op de beg rotingvoorOntwikkelingssamenwerking. Aarts stelt voor in 2000 deze rentesubsidies tot
nul terug te brengen.
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1. lnleiding
Het afgelopen Jaar heeft de financiele kant
van ontwikkelingssamenwerking sterk rn het
brandpunt van de belangstellrng gestaan.
Centraal stond daarbiJ de stuwmeerproblematrek en het bereiken van de hulpdoelstelling van 1 /,% NNI In de kamerdebatten is
door het CDA in dit verband ook aandacht
gevraagd voor de WrJze waarop de ontwrkkelrngsbegroting wordt gefinancierd. Gewezen werd op de nadelen en gevaren verbonden aan het deels financieren uit de schatkist en deels uit de kaprtaalmarkt. Op het
eerste gezicht lijkt er niet zo'n direct verband
te bestaan tussen de problematiek van het
stuwmeer en de wijze van financreren van de
ontwikkelingsbegroting. Toch is dit rechtstreeks verband biJ nadere beschouwing
aanwezig, hetgeen verderop zal blrjken. Polltrek is vooral relevant dat in de Kamer tijdens
de Algemene Politieke Beschouwingen en
de begrotingsbehandeling door het CDA
een politieke koppelrng rs gelegd tussen de
afwikkeling van het stuwmeervraagstuk en
de gewenste omzetting van kapitaalmarkt-
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middelen in begrotingsmiddelen. Gesteld
werd dat bij de formatre hieromtrent nadere
afspraken zouden moeten worden gemaakt.1 1 Daarmee heeft het CDA als het
ware een hypotheek genomen die na 21 mei
moet worden afgelost. De bedoeling van dit
artikel is nader inzicht te verschaffen in de
historische ontwikkeling van de wijze waarop tot op heden de ontwikkelingsuitgaven
zijn gefinancierd. Tevens zal op de diverse
gevaren van de kapitaalmarktfinancrering en
de daaraan verbonden stijging van de post
rentesubsidies worden ingegaan. Tenslotte
zal een poging worden gedaan om via een
concreet voorstel invullrng te geven aan toekomstrg beleid terzake.

2. Drie decennia ontwikkelingshulp.
a. Van 'samenraapsel' tot budget
Op 18 juni 1955 hield Konrngin Juliana in de
Pieterskerk te Leiden een rndrukwekkende
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1 Handelingen Tweede Kamer 1985. 1986. 4e vergadenng
17 okt 1985 biz 568 en 617.
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toespraak over de welvaart der wereld als
gemeenschappel ij ke verantwoordelij kheid. 21
Deze rede kreeg weerklank en maakte veel
los zowel in maatschappelijk als politiek opzicht
Niet lang daarna werd bijv. de NOVIB opgericht en ook 1n de Tweede Karner nam de
belangstelling voor de solidariteit met de
misdeelden in de derde wereld toe. Dit resulteerde onder meer in een motie die op 21
december 1955 door de heer Ruijgers namens aile grote partijen tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken werd 1ngediend 31 Hienn werd gevraagd
om een jaarlijkse post op de begroting ten
bate van de sociale en economische ontwikkeling der minderontwikkelde geb1eden en
om een jaarlijks overzicht van het gevoerde
en te voeren ontw1kkelingsbeleid Deze motie is van grote betekenis geweest voor het
Nederlands ontw1kkelingsbeleid. De ministers Luns en Beyen brachten op 27 april
1956 de eerste 'Nota 1nzake de hulpverlening aan mnder ontwikkelde geb1eden' uit
waarin een analyse van de toestand in de
derde wereld werd gegeven en het Nederlandse beleid werd ontvouwd 41 Op de begrating 1957 werd een P.M.-post opgenomen voor 'Verdere hulp aan minder ontwikkelde gebieden'.
Het moest nog duren tot 1963 alvorens een
staatssecretaris voor dit beleidsterrein aan
de minister van Buitenlandse Zaken werd
toegevoegd en tot 1965 voordat mr. Th. Bot
als eerste minister belast werd met de 'hulp
aan ontwikkelingslanden'.
Weliswaar werden 1n de loop van de jaren
'50 en in de eerste helft van de zestiger jaren
allerle1 ontwikkelingsactiv1teiten financieel
ondersteund, doch deze uitgaven werden
terecht gekarakteriseerd als 'een samenraapsel van verschillende uitgaven' 51 Van
een ontwikkelings'budget' kon pas worden
gesproken toen in 1965 een samenhangend
overz1cht werd gepresenteerd van de Nederlandse hulpverlening aan mnder ontwikkelde Ianden.
Hulpverlening in de vorm van schenk1ngen
was bepaald nog geen gemeengoed. Eerder
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het tegendeel, hetgeen blijkt uit de notaLuns van 1962: 'In het algemeen l1gt de
verlening van financ1ele hulp in de vorm van
leningen meer voor de hand dan de verlening daarvan in de vorm van giften. Leningen
zijn meer in overeenstemm1ng met de normale polit1eke en economische verhoudingen tussen soevereine staten en bovendien
zullen zij, naar de ervaring heeft uitgewezen,
meer dan schenkingen tot een doeltreffend
en rationeel gebruik leiden' 61
Het is daarnaast goed om zich te real1seren
dat tot de beginjaren '60 de bilaterale 'biJstand' zo goed als geheel ging naar de
Nederlandse overzeese gebiedsdelen: Suriname, Nederlandse Antillen en Nieuw-Gui71
nea. Pas daarna ging het beleid zich geleldelijk op andere ontwikkelingslanden richten. De regering voer echter een voorzichtige koers bij de keuze van deze Ianden en de
wijze van hulpverlening. Nederland verbond
zich om hulp te geven aan die Ianden, waarvoor door de Wereldbank een consortium of
consultatieve groep was gevormd.s1 De huiver voor strikt bilaterale relaties bleek ook uit
het eerste advies van de NAR van maart
1965 toen het consortiumbeleid een 'gelukkige middenweg tussen bilaterale en multllaterale hulp' werd genoemd. 91 De bijstand
was tweeerle1. Enerzljds in de vorm van
technische hulp, anderzijds door het geven
van toegang van de ontw1kkelingslanden tot
In: Tot U spreekt Hare Ma}este1t de KonmcJ!n. Samenstelling F J. Lamers 1974. biz. 53/58
3 Handel!ngen Tweede Kamer 1955; 1956. 40e vergadenng
21 dec. 1955. biz. 532
4 Tweede Kamer 1955 1 1956 nr. 4334
2

5 B. Steunenberg· Het plafond van ontwikkellngssamenwerklng Openbare U1tgaven 19 13. nr. 3. JUni 1981. biz

113.
6

aug
1962. 1961/1962 nr. 6817. biz 4/5.
7 Ontwikkel1ngshulp der Nederlandse Overhe1d Het lnstltuut voor Soc1aal-econom1sche stud1e van Minder Ontw1kkelde Gebieden IISMOGI van de Un1vers1teit van Amsterdam. ESB 11 nov 1964. biz 1033
8 Z1e nota-Luns 1962. biz 13/14. In de nota van m1nister
Bot: Hulpverlenmg aan minder-ontwikkelde Ianden. JUII
1966 wordt d1t bele1d nog eens bevest1gd. biz 92
9 Advies Nederlands Consortiumbeleid. NAR. nr. 1. maart
1965. biz. 3.
Nota over de hulp aan mmder-ontwikkelde Ianden.
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Grafiek 1
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Begrotingsbedragen ontwikkelingshulp
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miljoenen guldens

de Nederlandse kapitaalmarkt, waarop zij
onder staatsgarantie leningen konden slulten. Dit was vooral van belang vanwege de
lage marktrente. Langzamerhand echter
g1ng de rente stiJQen en begonnen de lenlngsvoorwaarden aanmerkel1jk slechter te
worden dan d1e van de Wereldbank. In het
tweede halfjaar van 1964 werd dan ook het
besluit genomen om de rentelasten voor de
ontwikkelingslanden terug te brengen tot het
Wereldbankniveau door het verstrekken van
overheidssubsidies op de rentekosten. Eenzelfde gedragslijn werd gevolgd ten aanzien
van leningen die dienden tot f1nanciering van
hulpactiviteiten van de lnter-Amencan Development Bank en van de FMO. De lasten die
hierdoor voor de rijksbegroting ontstonden
(rentesubs1d1es en kosten) kwamen niet voor
rekening van hoofdstuk V (Buza) maar van
hoofdstuk IX b (Financien) en werden derhalve niet 1n mindering gebracht op de beschikbare ontwikkel1ngsgelden.
Gezien de omvang van de ontwikkelingshulp
was in de zestiger en begin zeventiger jaren
de financiering geen groat probleem. Weliswaar werd reeds 1n de nota-Bot van 1966
een streefcijfer genoemd voor 'de wenselijke
hulpstroom van de publieke middelen' van
1% van het nationale inkomen, doch de
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bewindsman moest zich onthouden van het
doen van uitspraken over het tempo van
verwezenlijking daarvanw' Overigens werd
in de begroting 1971 dit streefcijfer opgewaardeerd tot norm.
Echte d1scussie over de financ1ering van de
begrot1ng van Ontwikkelingssamenwerking
ontstond, mede tengevolge van het relatief
lage hulpvolume, niet voor het midden van
de jaren zeventig.
b. De keerzijde van een ambitieuze doelste/ling
Tijdens het kabinet-Den Uyl werd de financiering van de begroting een groat probleem, omdat dit kabinet de ambitieuze taak
op zich nam om reeds 1n 1976 de 1 /2% NNIdoelstelling te bere1ken. Dit had voor de
komende jaren een ontzagwekkende stijging
van het budget tengevolge, zoals u1t grafiek
1 blijkt. In 1975 steeg de begrot1ng met 425
miljoen gulden en in 1976 zelfs met 953
miljoen (bijna 1 miiJard) tot 2808 miljoen
gulden.

De toenmalige m1nister van Financien was
van mening dat met dit abrupte en sterke
accres de schatkist te zwaar werd belast en
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eiste dat met 1ngang van 1976 20% van de
ontwikkelingsbegroting op de kapitaalmarkt
zou worden geleend. Dit aandeel was in de
twee jaren daarvoor slechts 15% geweest.
Dit verklaart de sterke toename van de kapitaalmarktmiddelen vanaf 1975 (zie tabel 1).
Een volgende en voor de begroting gevaarlijke eis van Duisenberg was dat voortaan aile
rentesubsidies, zelfs die welke vanaf 1971
waren verleend, ten laste van het ontwikkellngsplafond moesten worden gebracht. Dit

' Door toedoen van
Duisenberg steeg de
post rentesubsidies
met sprongen.

'

in tegenstelling tot de jaren daarvoor toen
aanvankelijk de volledige en in een later stadium een gedeelte van deze rentesubsidies
ten laste kwamen van de begroting van Financien. De post rentesubsidies op de begrating van Ontwikkelingssamenwerking
steeg derhalve met sprongen en ging een
steeds groter deel van het budget in beslag
nemen. Pronk realiseerde zich dat overigens
terdege. In de memorie van toel1chting 1975
gaf hij een raming van de vermoedelijke
hoogte van de rentesubsidies in 1984: 468,6
miljoen. 111 Gesteld moet worden dat Pronk
met deze wijze van financ1eren een groot
nsico heeft genomen. En hij was gewaarschuwd. In 1973 had de NAR een advies
uitgebracht waarin gememoreerd werd dat
het beroep op de kapitaalmarkt ter financiering van ontw1kkelingsleningen geschied
was om budgettaire redenen onder de stringente voorwaarde dat deze verschuiving de
netto inhoud van het hulpplafond niet mocht
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verminderen .121 Ook ging Pronk met zijn beleid in tegen de mening van zijn partijgenoten
Van den Berg en Van der Hek, die in een
intern discussiestuk juist erop aandrongen
om in de toekomst geen leningen meer aan
ontwikkelingslanden te verstrekken, doch de
hulp uitsluitend in de vorm van schenkingen
te verlenen. Zij gingen zelfs zover dat ze
aanbevalen de NIO op te heffen. 131 Van der
Hek was consequent en diende bij de begrating 1975 een motie 1n waarin de regering
werd verzocht de wenselijkheid van deze
financiele methode voor de komende jaren
opnieuw in overweging te nemen. 141
Aile volgende memories van toelichting in de
periode-Pronk getuigden van zorg over de
oplopende rentesubsidies, maar concrete
oplossingen werden niet gegeven. In zijn
laatste begroting (1978) stelde hij dat het
aandeel van 20% kapitaalmarktmiddelen
binnen het plafond geleidelijk moest worden
teruggebracht tot nul. 151 Dit beleid kon door
hem door de kab1netswisseling niet meer
worden geconcretiseerd.

c. Koerswijziging
Minister De Koning kondigde in zijn eerste
begroting aan dat hij een begin wilde maken
met de uitvoering van het regeerakkoord
1977, waarin voor het eerst een aparte paragraaf over kapitaalmarktmiddelen en rentesubsidies was opgenomen. Deze luidde: 'Er
zal naar worden gestreefd het aandeel van
de kapitaalmarktmiddelen onder het plafond
geleidelijk aan terug te brengen en de ruimte
voor rentesubsidies onder het plafond in te
krimpen'. Deze aankond1ging was op zich
verheugend, doch de vaagheid in woord(streven-geleidelijk-fasen)
maakte
keus
reeds duidelljk dat de implementatie van dit
beleidsvoornemen niet zo gemakkelijk zou
gaan. Een meeqaren-afbouwprogramma zat
11 Tweede Karner 197411975. 13100 V. nr. 13. biz. 12.
12 Adv1es Zwvering van de Hulp. N1\R. nr 47. dec. 1973,
biz. 20.
13 Van der Hek en Van den Bergh. 01scuss1enota over
ontwikkelingssarnenwerking. P v d A 197 4. biz. 16/1 7.
14 Tweede Karner 197411975. 13100. V, nr. 28.
15 Tweede Karner 197711978. 14800. V. nr 2. bl? CJO
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er niet in. Tegen de achtergrond van de
steeds grimmiger wordende financiele voor~
uitzichten was het dan ook een toe te jui~
chen stap toen het kabinet besloot om in
1979 20% m1nus 100 mlljoen gulden op de
kapitaalmarkt te lenen. Deze 100 m1ljoen
gulden zou met begrotingsmiddelen worden
gefinancierd. Uit tabel 1 blijkt dan ook dat
van 1978 op 1979 voor het eerst een daling
in de opgenomen leningen wordt bereikt.
Ook de Kamer begon te begrijpen dat de
steeds groeiende post rentesubsidies zou
le1den tot uitholling van het ontwikkelingspla~
fond en begon daaraan steeds meer discus~
sies te wijden. Dit leidde er onder meer toe
dat b1j de behandeling van de begroting
1981 op in1tlatief van het CDA bijna kamer~
breed een motie werd aangenomen die u1t~
sprak dat vanaf 1982 (dit als verwijzing naar
het komende regeerakkoord 1981) elk jaar
cumulatief 100 miljoen gulden kapitaal~
marktmiddelen zouden moeten worden om~
gezet in begrotingsmiddelen zodat het be~
drag aan rentesubsidies in een periode van
acht Jaren zou zijn gestabiliseerd. 161 D1t was
een belangrijke uitspraak die zowel in het
verkiez1ngsprogramma van het CDA als in
het regeerakkoord~ 1981 praktisch letterlijk
werd overgenomen. De kern van de motie
zat in het woord 'cumulatief', want weliswaar
was in 1979, 1980 en 1981 100 miljoen
minder geleend doch dit was niet cumulatief
gebeurd en daarom onvoldoende om tot
werkel1jke afbouw te komen. Hiertoe was
een jaarlijks oplopende omzetting noodza~
kel1jk. Ook minister Van Dijk bepleitte dat
nog eens in zijn 'politiek testament' ten be~
171
hoeve van de kabinetsformatie 1982.
De inmiddels steeds slechter wordende fi~
nanciele situatie, zich met name vertalend 1n
een oplopend financieringstekort, had echter
ook op dit gebied z1jn invloed. In het regeer~
akkoord~Lubbers werd vastgelegd dat in
1983 slechts 50 miljoen minder op de kapi~
taalmarkt zou worden opgenomen, maar in
de kabinetsjaren daarna weer 100 miljoen.
Het begrip 'cumulatief' kwam in de tekst niet
voor. De praktijk van de laatste Jaren heeft

uitgewezen dat enerzijds het kabinet het
regeerakkoord niet heeft uitgevoerd omdat
het bij 50 miljoen is gebleven doch dat men
anderzijds verder ging dan het akkoord door
het bedrag cumulatief te doen zijn. Hoewel ·
men in tabel 1 kan waarnemen dat dit beleid
in ieder geval gunstige gevolgen heeft gehad
voor wat het jaarlijks aandeel kapitaalmarkt~
m1ddelen betreft, in het vervolg zal blijken dat
deze weg niet leidt tot een definitieve oplos~
sing van het rentesubsldie~probleem.
Mede tengevolge van de grote toename van
de begroting in 1986 (520 miljoen) moet in
dit jaar met een verhoging van het te lenen
bedrag tot 576,5 miljoen worden reken1ng
gehouden. Het is dan ook te verwachten dat
in de eerstkomende jaren bij ongewijzigd
beleid de Jaarlijks aan te trekken kapitaal~
marktmiddelen weliswaar zullen dalen maar
de rentesubsidies onrustbarend zullen blij~
ven stijgen. De geaccumuleerde hoofdsom
van de leningen blijft nl. meer toenemen dan
de jaarlijkse aflossingen. En dat uit zich in
een steeds stijgende post rentesubsidies.

V•

d

v.

T
[

3. De toename van de rentesubsidies
a. Kapitaalmarktmiddelen
Kapitaalmarktmiddelen kunnen worden om~
schreven als gelden, die onder staatsgaran~
tie op de kapitaalmarkt worden opgenomen
en in de vorm van hulpleningen onder con~
cessionele (zachte) voorwaarden aan ont~
wikkelingslanden ter beschikking worden
gesteld ten behoeve van ontwikkelingsactivi~
teiten.
Naast deze leningen worden aan de ontwik~
kelingslanden schenkingen verleend, die uit
de begrot1ng worden gefinancierd en derhal~
ve als begrotingsmddelen of schatkistmid~
delen kunnen worden aangeduid. In het verleden werden daarnaast nog begrotingsleningen verstrekt, dat wil zeggen: leningen
welke rechtstreeks uit de njksbegroting werden betaald. Deze f1nancieringswijze is echter sinds 1975 verlaten. 181 Voor de kapitaal16 Tweede Kamer 198111982. 16.400. V, nr. 37
17 Tweede Kamer 198111982. 17.555, nrs 1-2. biz. 19
18 Tweede Kamer 197411975. 13100. V, nr. 19, biz. 11
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marktoperaties wordt gebruik gemaakt van
de Nederlandse lnvesteringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. (NIO). Deze heeft
geen eigen beleidsbepalende bevoegdheid
en voert derhalve het beleid van de regering
uit. 191 DeNIO plaatst daartoe leningen onder
staatsgarantie op de openbare en ondershandse kapitaalmarkt en leent deze dan
onder zachte voorwaarden door aan de ontwikkelingslanden.
Het verschil tussen de marktrente en de
concessionele rente wordt jaarlijks door Ontwikkeiingssamenwerking aan de NIO vergoed in de vorm van rentesubsidies. De
hoofdsom van aile uitstaande leningen aan
ontwikkelingslanden bedroeg per 31 december 1985 ruim 5 miljard gulden 201 en zal
bij ongewijzigd beleid oplopen tot ruim 8
miljard in 1994. Het gewogen gemiddelde
van de rente die de leningen dragen is ongeveer 9,5%. 211 Tabel 1 geeft de groei aan van
de kapitaalmarktmiddelen 1n de begrotingen
van 1973 tot 1986.

subsidies in het ontwikkelingsbeleid reeds
voorkwamen in de vijftiger jaren toen de
ontwikkelingslanden tengevolge van de stijging van de marktrente moeilijkheden begonnen te krijgen om op de kapitaalmarkt te
lenen. Van wezenlijk belang voor ons onderwerp is dat deze subsidies ten laste kwamen
van Financien en niet onder het ontwikkelingsplafond werden gebracht. Tot in dejaren zeventig was deze post slechts gering.
Zo ging het in het eerste jaar van het kabinet-Den Uyl (1973) om 4,2 miljoen. Door de
ontwikkelingen als boven omschreven gaf
deze post in de loop van de zeventiger en
tachtiger jaren een zeer steile stijging te zien
tot bijna 400 miljoen in 1986 oftewel 8% van
het gehele plafond van ontwikkelingssamenwerking. En bij ongewijzigd beleid zullen valgens het meerjarenplan 1986 de rentesubsidies in het laatste jaar van de volgende
kabinetsperiode (1990) stijgen tot 520 miljoen zijnde 9% van de totale begroting.

Tabel 1
De omvang van kapitaalmarktmiddelen in de begrotingen.
Jaar

aandeel k.m.m.

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1 60
207
278
561
612
674
625
692
708
647
569
514
520
576

jaarlijkse omzetting

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

min
min
min
min
m1n
min
min
min

100
100
100
200
300
350
400
450

min
min
min
min
min
min
min
min

in % begroting
14 %
15 %
15 %
20 %
20 %
20 %
17.2%
17.4%
17.5%
15.1%
14.3%
11.8%
11.3%
11.3%

in miljoenen guldens.

b. Op weg naar 1 miljard gulden rentesubsidie?
Boven werd reeds gememoreerd dat rente-
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19 Jaarverslag N.l. 0. 1984. biz 7.
20 Tweede Kamer 198511986. 19.200. V, nr. 16. biz. 25.
21 N./.0 jaarvers/ag 1984. biz. 43
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Grafiek 2
groei van de post rentesubsidies
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Deze stijging blijft, nogmaals onder aanname
van ongewijzigd beleid, doorgaan tot 750
miljoen 1n 2000 en zal in de volgende eeuw
blijven stijgen tot ruim 1 miljard 221 Nog spre~
kender is dat deze post sterker blijft stijgen
dan de totale begroting zodat het percentu~
ele beslag op het ontwikkelingsbudget
steeds hoger wordt. Zelfs zodan1g dat in
2000 de rentesubs1dies praktisch 10% van
de begroting zullen bedragen.

4. Rentesubsidies als oneigenlijke ontwikkelingsuitgaven.

a. DACcnteria voor

ODA~registratie

De ondersche1ding tussen eigenlijke en onei~
genlijke uitgaven loopt grotendeels parallel
met de begrippen Official Development Aid
(ODA) en non~ODA van het Development
Assistance Committee (DAC) van de Organi~
satie voor Economische Ontwikkeling en Sa~
menwerking (OESO). Het Development As~
sistance Comm1ttee houdt de omvang bij
van de ontwikkelingshulp die door de bij de
OESO aangesloten lidstaten, te weten de
Westerse industrielanden plus Australie,
Nieuw~Zeeland en Japan, jaarlijks wordt ver~
leend. Teneinde te bereiken dat de cijfers
van de diverse Ianden onderling vergelijk~
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baar zijn en een juist en overzichtelijk beeld
geven van de ontwikkelingsinspanningen
heeft de OESO een aantal richtlijnen opge~
steld waaraan zij als ODA worden geregi~
streerd. 231 Voor wat betreft hulp in de vorm
van leningen is bepaald dat deze tenminste
een schenkingselement van 25% moeten
hebben. Dit schenkingselement wordt be~
oordeeld aan de hand van drie factoren: de
looptijd, de aflossingsvrije periode en het
rentepercentage. Het schenkingselement
geeft in een percentage aan in hoeverre de
gehanteerde leningsvoorwaarden milder zijn
dan die van normale commerciele kredieten.
Het DAC zelf heeft teneinde enige uniformi~
teit te krijgen leningsvoorwaarden geformu~
leerd die ruim voldoen aan het 25% criteri~
um. Deze zijn kortheidshalve: looptijd van 30
jaar, 8 jaar aflossingsvnje periode en 2%%
rente. Hieruit resulteert een schenkingsele~
ment van 60%. Deze leningen worden als
ODA geregistreerd in het jaar waarin zij wor~
den overgemaakt.
Het beleid van de OESO nu IS dat de rente~
22 Tweede Kamer 198511986, 19 200. V, nr. 33, biz 4
U1tgegaan IS van 7% marktrente
23 DAC.-recommendat1ons on Terms and Conditions of
Aid. OESO, 17 okt. 1972. Opgenomen als biJiage 2 1n
NAR-adv1es Zwverinq van de Hu!p
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subsidies die de lidstaten verschaffen om
het ecart tussen de marktrente en de concessionele rente te overbruggen niet voor
ODA mogen worden aangemeld. Het zijn
non-ODA-uitgaven en worden buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de
GOA-percentages die jaarlijks worden gepubliceerd. Bovendien worden op het ODAcijfer de aflossingen die de ontwikkelingslanden jaarlijks doen in mindering gebracht. Per
saldo, wanneer de lening geheel is afgelost,
is het ODA-resultaat derhalve nul. Oat wil
zeggen dat leningen, ook al zijn ze concessioneel, over de totale loopttjd gemeten geen
ODA-effect hebben. 241
Dit aan de leningen verbonden nadeel heeft
de werkgroep Heroverweging Collectieve
Uitgaven er onder meer toe gebracht om
aan te dringen op substitutie van kapitaalmarktmiddelen door begrotingsmiddelen.
Het hulpplafond wordt anders steeds verder
uitgehold. lmmers, zo redeneerde de werkgroep, rente en aflossingen zullen meer gaan
bedragen dan de nieuwe beschikbare
stroom kapitaalmarktmiddelen, zodat de
ODA-prestaties zullen dalen. 251 Binnenkomende renten worden niet op de ODA in
mindering gebracht. 261 Nederland heeft in
het verleden hierover, getnspireerd door een
UNCTA0-111-resolutie een andere opvatting
vertolkt, nl. dat voor de berekening van de
netto-overheidshulp niet aileen de ontvangen aflossingen doch ook mede door de
ontwikkelingslanden betaalde rente zou
moeten worden afgetrokken. 271 Het Nederlandse pleidooi hiervoor werd echter in de
OESO slechts door weinigen ondersteund.
Gezien het OESO-beleid terzake hebben
sommige lidstaten een andere weg gekozen. Zo verstrekt Zweden bijv. leningen aan
ontwikkelingslanden tegen normale marktvoorwaarden maar tegelijk wordt een schenking gegeven gelijk aan de gekapitaliseerde
waarde van de rentesubsidies. De lening
komt dan uiteraard niet, maar de schenking
wei voor ODA in aanmerking. De minister
voor Ontwikkelingssamenwerking heeft op
verzoek van de Kamer berekend wat deze
methode zou betekenen voor de OOA-in-
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spanning van ons land. Dit Ievert echter
geen noemenswaardtge verschillen op. 281

b. Rentesubsidies onder het hulpplafond
De OESO-Iidstaten besltssen zelf of en zo Ja,
in hoeverre de non-ODA uitgaven toch tn het
ontwikkelingsbudget worden meegenomen.
lmmers voor de non-OOA uitgaven bestaan
geen internationaal aanvaarde normen. In de
Nederlandse situatie kwam derhalve de
vraag op of de rentesubsidie::; onder het
ontwikkeltngsplafond, ztjnde 1 //?lo NNI
moesten worden gebracht.
Minister Pronk heeft, mede op advies van de
NAR, voor de opname van uitgaven onder
het plafond een viertal criteria geformuleerd
waarvan met name het eerste voor de rentesubsidies relevant is. Dit criterium luidde dat
opname onder het plafond kan plaatsvinden
van uitgaven in Nederland d1e noodzakelijk
verbonden zijn aan uitgaven die tot de ODA
worden gerekend. Deze uitgaven zouden
derhalve niet of niet in dezelfde omvang
nodig zijn geweest indien geen ODA-uitgaven gemaakt zouden zijn. 291
Een allesbehalve duidelijk en concreet criterium! Hieronder kan veel gebracht worden:
het hangt er maar van af wat onder 'noodzakelijk' wordt verstaan en wie daarover beslist. In feite is dit de minister resp. het
kabinet zelf en men kan dan ook niet aan de
indruk ontkomen dat dit criterium zodanig is
geformuleerd dat de rentesubsidies onder
het plafond konden worden gebracht ter
voldoening aan de eis van minister Duisenberg. Vroegere kabinetten die om het financieringstekort terug te dringen ter financiering van ontwikkelingsuitgaven kapitaalmarktmiddelen opnamen, zagen geen nood24 Tweede Kamer 1984!1985. 18 600. V, nr. 61, biz. 1
25 Heroverweging Collectieve U1tgaven. Dee/rapport 5.
Tweede Kamer 1980/1981. 16.625, nr 10, biz 22
26 Het 'net-fiow·-pnncipe Tweede Kamer 197411975.
13100, V, nr. 13, biz. 19.
27 Het 'net-transfer'-principe. Tweede Kamer 197411975,
13.100, V, nr. 2, biz 68.
Ook de NAR bevai d1t pnnCipe aan in het adv1es Zuivering van de Hulp, biz 30.
28 Tweede Kamer 1984/1985, 18.600, V, nr. 61
29 Tweede Kamer 1975/1976. 13 600. V. nr. 2. biz. 59.
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zaak om de rentesubsidies onder het plafond te brengen. De beleidslijn hield in dat
sinds 1975 de rentesubsidies zijn ondergebracht in Afd. B (non-ODA) van de begroting
voor Ontwikkelingssamenwerking en derhalve in de verzamelcategorie 'Overige uitgaven
in het kader van de ontwikkelingssamenwerking'.30) Daarmee zijn zij op één lijn gebracht
met andere oneigenlijke uitgaven als: bijdragen ten behoeve van opvang en begeleiding
van buitenlandse werknemers en (voormalige) rijksgenoten; transport en opvang van

' Rentesubsidies doen het
direct besteedbare deel
van het
ontwikkel ingsbudget
verminderen.

'

vluchtelingen; apparaatkosten B.Z.; V.N.contributies etc. Men moet echter betwijfelen of, gezien het grote verschil in karakter,
de post rentesubsidies gelijk gesteld kan
worden met bijv. vluchtelingenopvang. Ook
al is discussie mogelijk over de mate van
pntwikkelingsrelevantie van deze laatste uitgaven, niet ontkend kan worden dat zij in
ieder geval in materiële zin worden besteed.
Rentesubsidiebedragen daarentegen worden ,rechtstreeks overgeboekt naar de NIO
en verminderen direct het besteedbare deel
van het ontwikkelingsbudget.
Opvallend is dat de rentesubsidies bijna de
helft van de non-ODA uitgaven vormen.
Deze zijn inmiddels opgelopen tot 863 miljoen zijnde 17% van de begroting en uit het
meerjarenplan van de Nederlandse hulpverlening blijkt dat zowel het non-ODA percentage als het relatieve aandeel daarin van de
post rentesubsidies blijft toenemen.
Het geeft te denken én te handelen dat in dit
meerjarenplan de oneigenlijke uitgaven voor
30 Tweede Kamer 1974/1975, 13.100, V, nr. 2, blz. 92.
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1990 boven het miljard gulden geraamd
worden. De begroting is goed vervuild, en uit
de cijfers blijkt duidelijk dat ter sanering
daarvan het meest effectief de post rentesubsidies aangepakt kan worden.
Het CDA moet ten opzichte van het vraagstuk van de oneigenlijke uitgaven een bijzondere verantwoordelijkheid voelen. Was het
verkiezingsprogramma van 1982 immers
niet overduidelijk? Daarin stond: 'De bestaande oneigenlijke toerekeningen aan het
ontwikkelingssamenwerkingsbudget worden in de komende kabinetsperiode gefinancierd ten laste van de daarvoor in aanmerking komende begrotingen'. 31 l Daarvan
is niets terecht gekomen. Integendeel; de
oneigenlijke toerekeningen zijn gedurende
deze kabinetsperiode met méér dan 100
miljoen gestegen van 74 7 miljoen in 1983 tot
863 miljoen in 1986. Er zal in de volgende
kabinetsperiode alles aan gedaan moeten
worden om dit bedrag naar beneden te
krijgen.
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5. Financieringswijze en kwaliteit ontwikkelingsbeleid
In het voorgaande is getracht aan te tonen
dat rentesubsidies nadelig zijn voor de
hoogte van het ontwikkelingsbudget omdat
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In de inleiding werd reeds gesteld dat er een
verband bestaat tussen de wijze waarop de
ontwikkelingsultgaven worden gefinancierd
en de groei van het stuwmeer. Veelvuldig is
in het verleden door opeenvolgende ministers de vinger gelegd bij de kapitaalmarktfinanciering als een van de oorzaken van de
toenemende stuwmeervorming. 32l Uit de cij-

31 CDA-Verkiezingsprogramma: Om een zinvol bestaan.
Geactualiseerde versie, juli 1982, par. 1.16, blz. 20.
32 Onder meer minister Pronk. Tweede Kamer 197411975,
13.100, V, nr. 13, blz. 10 en minister De Koning, Tweede
Kamer 197711978, antwoord op vraag 1Él62.
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de uithollende werking steeds toeneemt.
Wanneer de rentesubsidies voor de jaren
1974 tlm 1985 ~j elkaar worden geteld dan
blijkt dat ruim 2 miljard gulden aan de besteding is onttrokk~~
Daarnaast heeft ·financiering met kapitaalmarktmiddelen een stuwmeervergrotende
werking en wordt ook de schuldenlast van
de ontwikkelingslanden verhoogd. De financieringswijze heeft derhalve niet alleen invloed op de kwantiteit maar ook op de kwaliteit van de hulp.
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Grafiek 5
Leningen-stuwmeer vergeleken met de begrotingsposten
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in miljoenen guldens
fers blijkt duidelijk dat in de jaren dat het
stuwmeer een sterke vergroting te zien gaf,
het leningencompartiment van het stuwmeer
van hulp aan concentratielanden percentsgewijze veel groter was dan het schenkingencompartiment
Uit grafiek 4 blijkt dat in 1977 zelfs 85% van
het stuwmeer bestond uit kapitaalmarktmiddelen. Tevens blijkt dat in diezelfde periode
het stuwmeer van kapitaalmarktmiddelen
beduidend groter was dan het dienovereenkomstige begratingsbedrag in die jaren met
als triest hoogtepunt 1979 toen het stuwmeer tweemaal zo groot was als de begroting. Ook het giftenstuwmeer was niet gering
maar gerelateerd aan het gevoteerde bedrag percentueel veel minder.
In 1975 geeft minister Pronk een norm voor
een acceptabele omvang van het stuwmeer,
te weten de helft van het begratingsbedrag
van het betreffende jaar. 33l Tegenover deze
beoogde 50% steekt de 197% in 1979 zeer
schril af. Dat is geen toevalligheid. In de
praktijk is immers gebleken dat ontwikkelingslanden en speciaal de armste waarop
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ons beleid in hoofdzaak is gericht, zeer terughoudend zijn in het aangaan van leningen
en sterke voorkeur hebben voor schenkingen. De opnamecapaciteit voor leningen in
deze landen is dan ook niet erg groot. In elk
geval werken leningen sterk vertragend op
de besluitvorming en derhalve op het uitgavenritme en het bestedingstempo, De memorie van toelichting 1978 meldt dan ook
dat het kapitaalmarktmiddelenstuwmeer
aanzienlijk is toegenomen als gevolg van een
structureel geringere verwerkingscapaciteit
van leningen en in 1979 werd nog eens
benadrukt dat de armste landen gezien hun
betalingsbalanspositie niet voldoende opnamecapaciteit voor leningen hebben, maar
veeleer behoefte hebben aan schenkingen.
Door het in 1979 ingezette beleid van geleidelijke omzetting van kapitaalmarktmiddelen
in begrotingsmiddelen kon dan ook in 1983
worden geconstateerd dat een aanzienlijke
vermindering van het stuwmeer uit hoofde
van kapitaalmarktmiddelen plaats vond, 34l

33 Tweede Kamer 197511976, 13.600, V, nr. 2, blz. 59.
34 Tweede Kamer 1982/1983, 17.600, V, nr, 2, blz. 95/98.
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hetgeen uiteraard ook gunst1ge gevolgen
had voor het totale stuwmeer in de bilaterale
sector (zie grafiek 4). Het is dan ook niet
gewaagd te stellen dat de problemen die
ontstaan zijn met betrekking tot het stuwmeer voor een belangrijk deel moeten worden toegeschreven aan het beleid om niet
aile ontwikkelingsuitgaven uit de begroting
te financieren.
b. Kapitaa/marktmiddelen en de schuldenlast van de ontwikkelings!anden
Door de inzet van kapitaalmarktmiddelen
nemen de schulden en de schuldenlast van
de ontwikkelingslanden toe. Het feit dat
deze leningen concessioneel zijn doet hieraan niet af. En ondanks de fraaie beleidsvoomemens dat het Nederlandse hulpbeleid
geen bijdrage zou moeten leveren aan de
steeds groeiende schuldenlast van de ontwikkelingslanden werkt de kapitaalmarktfinanciering toch in die ~ichting. Zo heeft bijv.
Nederland als hulp-donor eind 1984 een

' Vooral de armste
ontwikkelingslanden
hebben een voorkeur
voor schenkingen
boven leningen.

'

totale vordering van ca f 780 miljoen op
lage-inkomenslanden in Afrika uitstaan. 351
Dit betekent dat diverse door Nederland in
de afgelopen jaren geholpen Ianden verplicht zijn jaarlijks forse bedragen voor rente
en aflossing te betalen. In het algemeen
komen debiteurenlanden hun aflossings- en
renteverplichtingen redelijk na, hoewel de
laatste tijd de achterstalligheid is opgelopen.
Zo werd in 1982 3 miljoen niet ontvangen, in
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1983 4,8 miljoen en in 1984 17,7 miljoen. De
renten en aflossingen kunnen een substantieel deel gaan uitmaken van de bijstand die
deze Ianden per jaar van Nederland (wederom deels in de vorm van leningen) ontvangen. Uit tabel 2 blijkt wat dat betekent voor
Ianden als bijv. lndonesie en Pakistan. In
1983 moest lndonesie meer dan een derde
en Pakistan meer dan de helft van wat zij dat
jaar kregen uit de categorie Hulp aan Programmalanden in de vorm van rente en aflossing van oude schulden aan ons land
teruggeven.

Tabel 2
Rente en aflossing als % van de hulp als
programmaland in 1983
Land

Egypte
India
lndonesie
Pakistan

hulp

20
204
156
34

min
min
min
min

rente en
aflossing
17%
32%
34%
57%

Reeds 20 jaar geleden werd dit toekomstig
probleem gesignaleerd onder meer in de
nota van minister Bot, waarin berekeningen
van de Wereldbank worden aangehaald,
waaruit bleek dat 'de terugstroming van renten en aflossingen van de ontwikkelingslanden naar de ge1ndustrialiseerde wereld over
vijftien jaar de stroom van nieuw kapitaal in
omgekeerde richting geheel (zou) compenseren' 361 Gelukkig is de middelenstroom
naar ontwikkelingslanden zodanig toegenomen dat deze voorspelling niet geheel is
uitgekomen, doch niet ontkend kan worden
dat de schuldendienst van ontwikkelingslanden vaak een niet te torsen last vormt en een
zware rem legt op de sociaal-economische
ontwikkeling. Ook de NAR wees reeds in
een van haar eerste adviezen op het pro35 Nota inzake de 1nternationale schuldenproblematiek
Tweede Kamer 198411985, 19.085, biz. 29.
36 Nota-Bot. biz. 29.
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bleem van de zorgwekkende ontwikkeling
van de schuldenlast-van de ontwikkelingslanden, maar trok daaruit niet de conclusie
dat in plaats van leningen. schenkingen
moesten worden gegeven. Hij pleitte voor
hoge prioriteit in het Nederlandse hulpprogramma voor verzachting van de leningsvoorwaarden.371 De nadelen van het geven
van hulp in de vorm van leningen als zodanig
werden in die periode kennelijk ernstig onderschat. Oaarnaast echter bestond er prinCipiele weerstand tegen het verlenEiln van
schenk1ngen. Lees wat hierover door Luns
werd opgemerkt en ook de 1n die jaren
gehouden kamerdebatten.
Ter uitvoering van resoluties en besluiten van
internationale conferenties heeft ons land
sinds 1976 de schulden van een aantal ontwikkelingslanden, met name de allerarmste,
kwijtgescholden. Daamaast werden op adhoc basis rentebetalingen opgeschort en
werd door ons land deelgenomen aan in het
kader van de Club van Parijs opgezette
schuldsaneringen. De regering heeft het
voornemen om dit schuldenbeleid in de komende jaren voort te zetten getuige de beleidsvoomemens in de recente kabinetsnota
inzake de 1nternationale schuldenproblematiek. Uitgangspunt daarbij is dat aan de categorie minstontwikkelde Ianden geen leningen doch uitsluitend schenkingen worden
verstrekt.
Schuldkwijtschelding, op zich in vele gevallen noodzakelijk, heeft echter negatieve gevolgen voor de begroting van ontwikkelingssamenwerking in het Jaar waarin deze plaats
vindt. lmmers schuldkwijtschelding komt in
feite neer op het omzetten van reeds door
ontwikkelingslanden opgenomen len1ngen in
schenkingen en vergt begrotingsmiddelen
tot een bedrag overeenkomend met de
(contante) waarde van de kwijt te schelden
leningen. Met deze middelen moet nl. de
NIO worden betaald voor haar op de kapitaalmarkt opgenomen leningen. Kwijtschelding verkle1nt derhalve de vrije bestedingsruimte van het ontwikkelingsbudget. Zo
kwam de kwijtschelding in 1978 van ruim
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122 miljoen gulden ten laste van het ontwikkelingsbudget in datzelfde jaar.
c. lnzetbaarheid van leningen
Nog op een ander facet dient te worden
gewezen. Bezien over de gehele begroting
zijn hulpleningen slechts beperkt inzetbaar.
In hoofdzaak komt de bilaterale hulp hierbiJ
naar voren. lmmers de hulp aan multilaterale
banken, finane~eringsinstellingen en bijdragen aan de EEG-hulp (in 1986: 323 miljoen)
komen hiervoor niet in aanmerking, evenmin
als betalingsbalanssteun, noodhulp en hulp
via niet-commerciele particuliere kanalen.
Doch ook in het programmalandenbeleid,
het hart van het bilaterale beleid, zijn de
mogelijkheden beperkt. Zoals reeds opgemerkt worden aan de Ianden die tot de
categorie minst ontw1kkelde Ianden behoren, slechts schenkingen en geen leningen
meer verstrekt. Daardoor blijven slechts vier
programmalanden over: lndonesie, India,
Pakistan en Egypte, alsmede in mindere mate enkele regiolanden. In deze Ianden moeten derhalve de in de begroting 1986 opgenomen kapitaalmarktmiddelen ten bedrage
van 324 miljoen gulden worden besteed.
Oat zal niet eenvoudig zijn mede gezien de
bezwaren tegen leningen die reeds eerder
werden vermeld. Opgepast dient derhalve te
worden dat van de tot op heden gevolgde
financienngswijze niet een oneigenlijke impuls uitgaat om Ianden in het programma op
te nemen, die reeds in een zodanige fase van
ontwikkel1ng zijn aangeland dat zij in staat en
bereid ZIJn om schulden te maken en de
jaarlijkse verpl1chtingen op te brengen. Om
m1sverstanden te voorkomen: dit is geen
pleidooi tegen het aangaan van samenwerking met 'middle class' ontw1kkelingslanden.
Gewaarschuwd wordt slechts voor een situatie dat de financieringswijze meer bepalend
zou worden voor de Ianden- en projectkeuze
dan ontwikkelingsrelevante overwegingen.
lnmiddels heeft de min1ster in 1985 een lijst
van 20 Ianden bekendgemaakt, die in aan-
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merking komen voor de nieuwe sectorprogramma's voor plattelandsontwlkkeling en
industriele ontwikkeling. 381 Op deze lijst
staan wei een aantal Ianden die gezien hun
economische positle leningen kunnen accepteren. Bij de begrotingsartikelen die de
beide sectorprogramma's omvatten komen
behalve bij de categorieen ontwikkelingsrelevante exporttransacties en de FMO echter
geen kapitaalmarktmiddelen voor.

6. Scenario's voor mogelijke oplossingen
Teneinde perspectief te krijgen op de vermindering van het aandeel kapltaalmarktmiddelen en de terugdringing van de post
rentesubsidies op de begroting zijn een aantal oplossingen denkbaar.
Het probleem kan op de eerste plaats worden benaderd door afbouw van het aandeel
kapitaalmarktmiddelen in het jaarlijks budget
of anders geformuleerd door omzetting van
kapitaalmarktmiddelen in begrotingsmiddelen. Deze indirecte manier om de rentesubsidies binnen het ontwikkelingsbudget terug
te brengen is de afgelopen jaren (sinds
1979) gevolgd zij het dat de hoogte van de
omzetting wisselde en de afbouw ook niet
elk jaar cumulatief is geweest. Uit vooruitberekeningen blijkt dat het effect van allerlei
afbouwmodellen (die hierna volgen) op de
post rentesubsidies geringer is dan men zou
verwachten resp. hopen.
Een tweede mogelijkheid, de directe weg, is
de ruimte voor de post rentesubsidies op de
begroting voor Ontwikkelingssamenwerking
te verlagen door deze post geleidelijk ten
laste te brengen van hoofdstuk IX b (Financien). Deze weg werd bewandeld v66r 197 4.
Tenslotte kan ook een combinatie van beide
benaderingswijzen worden gevolgd.
a. De afbouw van kapitaalmarktmiddelen
Recentelijk heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking op verzoek van de Kamer een aantal afbouwmodellen aangegeven39' H1erbij zijn een aantal vooronderstellingen gehanteerd, te weten een jaarlijkse
nominale groei van het hulpplafond van 3%

Christen Democrat1sche Verkenn1ngen 4/86

en ongewijzigde leningsvoorwaarden (looptijd 30 jaar; aflossingsvrije periode 8 jaar;
2V2% rente). Uit de cijferreeksen ZIJn een
aantal uitermate verrassende, maar tegelijkertijd zorgwekkende conclusies te trekken:

1. Wanneer, uitgaande van het huid1ge aan-

2.

3.

4.

5.

deel, geen verdere afbouw plaats zou
vinden, dan moet in 1990 ruim 700 miljoen gulden uit de kapitaalmarkt worden
gefinancierd. Dit bedrag loopt vervolgens
op tot meer dan 1 miljard gulden in 2000.
Wanneer de afbouw plaats vindt 1n het
tempo zoals in de laatste drie Jaren gebruikelijk (50 miljoen gulden per jaar), dan
moet in 2000 nog 400 miljoen worden
geleend.
Bij omzetting van 100 miljoen gulden cumulatief per jaar zal in 1995 de afbouw
zijn voltooid en zal vanaf dat jaar het
hulpbudget derhalve volledig uit de
schatkist worden betaald.
Dit effect zal reeds 1n 1990 zijn bereikt
indien per Jaar 150 miljoen gulden cumulatief wordt omgezet.
Een laatste mogelijkheid die wordt genoemd is de afbouw van 1 % per jaar.
Uitgaande van een kapitaalmarktmiddelenaandeel van 11 ,2% in 1986 zal bij dit
model de afbouw derhalve eerst 1n 1997I
1998 voltooid zijn. Het is dus ongunstiger
dan het onder 3 genoemde, althans wanneer de groei van het hulpbedrag zich
ontwikkelt op grond van de veronderstellingen als boven aangenomen.

Er is nog een zesde alternat1ef denkbaar, dat
echter door de minister niet wordt genoemd,
te weten de afbouw in een aantal gelijke
stappen, uitgaande van het bedrag van 570
miljoen gulden in 1986. Tenslotte vermeldt
de minister ook niet de mogelijkheid om met
ingang van het volgende begrotingsjaar het
volledige aandeel kap1taalmarktmiddelen te
vervanqen door begrotingsmiddelen. Op het

38 Tweede Kamer 198411985. 18.600, V, nr. 98
39 Tweede Kamer 198511986. 19200. V. nr. 33.
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eerste gezicht lijkt dit een onbegaanbare
weg vanwege het nadelige effect op het
financieringstekort. Tach is het bij nadere
beschouwing de vraag of dit een onoverkomelijk bezwaar is. In 1981 heeft de Werkgroep Heroverweging Collectieve Uitgaven
in het deelrapport over de ontwikkelingssamenwerking reeds gewezen op de negatieve kanten van de kapitaalmarktfinanciering en gepleit om tot omzetting over te
gaan. Zij overwoog daarbij dat 'indien binnen
het totaal der financiele middelen substitutie
optreedt van kapitaalmarktmiddelen door
begrotingsmiddelen dit niet leidt tot een veranderd totaal beslag op de Nederlandse
kapitaalmarkt.
Uit
macro-economische
overwegingen lijken derhalve geen bezwaren tegen een dergelijke substitutie te be40
staan' . 1 Overigens stelde de werkgroep
wei als voorwaarde dat dit op budgettair
neutrale wijze zou dienen te gebeuren, met
andere woorden dat 'de geschatte rentelasten van het aantrekken van kapitaalmarktmiddelen door de Rijksoverheid ten laste van
het plafond van Ontwikkelingssamenwerking worden gebracht'. In het vervolg wordt
hier nader op ingegaan. De werkgroep
noemt nog een ander voordeel van een dergelijke substitutie. De Rijksoverheid kan
goedkoper geld opnemen op de kapitaalmarkt dan semi-overheidsinstellingen.

b. Verloop van de rentesubsidies bij diverse
afbouwmodellen
Om de effecten van deze afbouwmodellen
te kunnen berekenen is de minister uitgegaan van verschillende marktrentepercentages (6, 7, 8, 9%), die uiteraard van invloed zijn
op de geprognotiseerde hoogte van de rentesubsidie.
Vanzelfsprekend lopen de rentesubsidies bij
ongewijzigd beleid in aile modellen sterk op.
Doch ook bij versnelde omzetting blijft de
subsidielast nog jaren op de begroting drukken. Wanneer bijv. wordt uitgegaan van het
tweede scenario, hetgeen de laatste jaren
werd gevolgd, dan blijkt de post rentesubsidies bij een marktrente van 7% jaarlijks te
stijgen tot 500 miljoen gulden in 1995, waar-
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na slechts een zeer geleidelijke daling
plaatsvindt tot 469 miljoen gulden in 2000 en
366 miljoen gulden in 2010.
Maar zelfs bij een cumulatieve omzetting van
150 miljoen 's jaars (model 4) vindt slechts
een langzame daling plaats tot 219 miljoen
gulden in 2000 en tot nul in 2010. Aile
andere door de minister genoemde modellen zijn uiteraard ongunstiger. Uit deze cijfers
blijkt wei dat de rentesubsidies een uiterst
hardnekkig karakter hebben. Een toekomsti-
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' In geen enkele
afbouwvariant van de
minister is de post
rentesubsidies voor
2010 verdwenen.
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ge vermindering van het beroep op de kapitaalmarkt en sterke daling van de marktrente
kunnen de gevolgen van de in het verleden
gevoerde politiek niet wegnemen. De in
vroegere jaren gesloten leningen tegen vaak
hoge marktrente (1 0% en meer) blijven gedurende decennia hun tol eisen, ook al lost
de NIO hoogrentende leningen soms vervroegd af. Kenmerkend is dat in geen enkele
afbouwvariant van de minister de post rentesubsidies voor 2010 is verdwenen.

c. Verlaging van de post rentesubsidies op
de begroting en Ontwikkelingssamenwerking
Ongeacht het beleid ten aanzien van de
afbouw van de kapitaalmarktmiddelen kan
de post rentesubsidies ook worden teruggebracht door de ontwikkelingsbegroting geleidelijk te zuiveren van rentesubsidies. Daar-
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40 Zie noot 25.
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toe zal dan ruimte moeten worden gevonden op hoofdstuk IX b van de Rijksbegroting
(Financien). De effecten daarvan op het verloop van de post rentesubsidies zijn eerst te
berekenen na de keuze van het afbouwmodel.

7. Toekomstig beleid
Als beleidsdoel zou kunnen worden gesteld
dat in 2000 de rentesubsidies op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking tot nul
zijn teruggebracht. Hiertoe is nodig dat een
meerjarenplan wordt opgesteld, voor zowel
de afbouw van kapitaalmarktmiddelen als de
overbrenging van rentesubsidies naar Financien. In dit plan zouden de volgende stappen
kunnen worden opgenomen.
a. Met ingang van 1987 wordt de kapitaalmarktfinanciering beeindigd door substitutie van het nog resterende aandeel kapitaalmarktmiddelen door begrotingsmiddelen. Volgens de meerjarenram·lng
betreft dit een bedrag van ca. 600 miljoen gulden. Uit macro-economisch oogpunt bezien behoeft daar principieel
geen bezwaar te worden gezien. Verwezen kan worden naar de opvatting van de
werkgroep Heroverweging Collectieve
Uitgaven, weergegeVPn in hoofdstuk 5.
b. Dit geschiedt 1n het eerste jaar op budgettair neutrale wijze. Oat houdt in dat
het voor 1987 in de meerjarenraming
geprognotiseerde rentesubsidiebedrag,
zijnde 430 miljoen gulden onder het ontwikkelingsplafond wordt gebracht.

gen en geen concess1onele len·lngen meer
aan ontwikkelingslanden worden verstrekt.
lndien dit uit overwegingen ontleend aan het
ontwikkelingsbeleid wenselijk wordt geacht,
kunnen begrotingsleningen worden gegeven. Ontvangen renten en aflossingen worden dan, zoals v66r 1975 het geval was, in
de schatkist gestort.
lk realiseer me dat een dergelijk meerjarenplan voor de Rijksbegroting een extra belasting met zich mee zal brengen ten behoeve
van Ontwikkelingssamenwerking. Oat acht
ik echter aanvaardbaar. lmmers, bij ongewijzigd beleid zal in het jaar 2000 bij een marktrente van 7%, bijna 10% van het hulpplafond
aan rentesubsidies moeten worden besteed. Dit cijfer illustreert duidelijk de omvang van het probleem, zodat het noodzakelijk is nu tot actie over te gaan.
De opheffing van het stuwmeer had het
grote voordeel dat daarmede een einde
kwam aan een voor de planning en bedrijfsvoering onwenselijke toestand. Het nadeel
was echter dat de 1/2%-doelstelling met
terugwerkende kracht werd verlaagd. Geleidelijke vermindering van de post rentesubsidies als voorgesteld kan als compensatie
daarvoor dienen. Bovendien is een nevenvoordeel dat de begroting voor een belangrijk deel wordt gezuiverd van oneigenlijke
uitgaven. Dit 1s voor de afzienbare toekomst
beter dan het verhogen van de hulpdoelstelllng waarvoor, ook nog recentelijk, is gepleit.

c. D1t bedrag zal mddels een aantal stappen tot nul worden teruggebracht tot aan
de eeuwwisseling. lndien dit in gelijke
stappen gebeurt, zal per jaar de ruimte
voor rentesubsidies onder het plafond
met 35 miljoen moeten worden verminderd.
Een gevolg van deze totale schatkistfinanciering met ingang van 1987 behoeft niet te
zijn dat in de toekomst uitsluitend schenkin-
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