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POLITIEK

Een investeringsfonds is een goed idee,maar gebruik
het geld voor de burgers om te consumeren
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P
rinsjesdag2019 stond
inhet teken vanWopke
Hoekstra’s nieuwe inves-
teringsfonds. ‘Er komen
tientallenmiljarden inhet
investeringsfonds’, zo liet

hijweten.Dit houdt de gemoederen
bezig, niet alleen in eigen land.Ma-
rioDraghimaakte er in zijn laatste
speechals voorzitter vandeEuropese
CentraleBank (ECB) gewag van.Waar
Nederlandmeestal bezorgd reageert
als landenaankondigenhunuitgaven
te verhogen, daar reagerenandere lan-
den juist verheugdopdeNederlandse
plannen.

Los vandeaankondiging vande
velemiljardendie erin zullenwor-
denafgestort, tastenweechternog
inhet duister over de vormgeving van
het fonds.Wordthet geldnugeleend
endanopeen spaarrekeninggezet
(dat is tegenwoordigduur, vraagdat

maar aanbankiers)?Welkeuitgaven
mogeneruitwordengedekt?Komen
diemiljardenopdebegroting vande
vakdepartementen te staan?Ofwordt
hierover apart besloten?Hetdefini-
tieve antwoord vergt eenbredermaat-
schappelijk debat.Hoekstra lijkt opdit
moment vooral eendiscussie tewillen
losmaken. Eenuitgewerkt planhaddie
discussie doodgeslagen.

Dus terugnaarhet startpunt: de aan-
leiding voordit nieuwe fonds. Erwordt
wereldwijd (te)veel gespaard,met
name tenbehoeve vanonspensioen.
Daardoor is de rente sterk gedaald; hij
is nu veel lager dandegroei vanons
nationaal inkomen.Diebesparingen
zijn zo groot dat deprivate sectorniet
langer in staat is omze tebeleggen in
renderendeprojecten. Vroegof laat
wordthet danaantrekkelijker dat de
overheiddat geld zelf besteedt.

HOOG RENDEMENT
Denatuurlijke reflex is omhetniet te
bestedenaan lopendeuitgaven,maar
omhet te investeren. Immers, depriva-
te sector spaart omer later depensioe-
nenmee te kunnenbetalen.Dankan
het geldhet bestewordengeïnvesteerd
inprojectenmet eenhoog rendement,
waarmee later die pensioenenkunnen
wordenbetaald. Als je het geldnuuit-
geeft aan lopendeuitgaven, danheb je
er later niks aan.Op zichzelf is ermet
deze redeneringniksmis.

Neembijvoorbeeldde versterking
vanonze zeewering.Doordeonver-
mijdelijke stijging vande zeespiegel
is dat vroegof laat nodig. Vroeger kon
jedie uitgavenbeter zo langmogelijk
uitstellen. Immers, doorde zeewering
vijf jaar te vroeg te versterken, haalde je
jezelf vijf jaar langnodeloos extra rente
opdehals.Nude rentenegatief is ge-

wordengeldt die logica omgedraaid:
doornu te investeren in eenbetere
zeewering, hoeft dat later nietmeer.
Opdiemanier levert een versterking
nueen rendement opomdatHoekstra
zichzelf (endusons) denegatieve rente
over zijn spaartegoedbespaart.Dene-
gatieve rente is dus eenbeloning voor
nu vast investeren.

Er is echter eenprobleem.Als de
private sector onvoldoendegoed ren-
derende investeringsprojectenheeft,
danheeft depublieke sector onvermij-
delijkhetzelfdeprobleem.Doorniet de
private,maardepublieke sector de in-
vesteringen te latendoen,wordendie
investeringenmeestal niet rendabeler,
zo leert de ervaring.Doorde ruimebe-
schikbaarheid van spaargeld komen
vanzelfminder renderendeprojecten
op snee. Indezekrantwerd al gepleit
voor ‘Schiphol inZee’ en ‘DeZuider-
zeelijn’, tweemiljarden verslindende
projectenwaarvanal jarenbekend is
dat zij niet of nauwelijks renderen.

WopkeHoekstra kandus een
stroomhobbyprojecten tegemoetzien,
die teweinig renderenomde toekom-
stigepensioenenmee tebetalen. Er
zijnbestwel lucratieveprojectenopde
plankblijven liggendoor geldgebrek,
maar onvoldoendeomtientallenmil-
jardenaan te kunnen spenderen.

Er is eenalternatief, dat echter te-
genonze intuïtie ingaat: nietmeer
investeren,maarmeer consumeren,
bijvoorbeeld via lastenverlichting.Nu
de rente lager is dandegroei vanons
nationaal inkomenkunnenwe ‘verdie-
nen’ oponze staatsschuld. Alswedie
schuld evenhard latengroeienals ons
nationaal inkomen, dan is de toegesta-
ne groei vande schuld groter dande
jaarlijkse rentelast.Dat verschil kun-
nenwebijwijze van sprekenkosteloos

consumeren.
Eerderheb ik indezekrant laten zien
dat deminister vanFinanciënmet ie-
dere staatsobligatie feitelijk een verze-
kering verkoopt, namelijk eengegaran-
deerde toekomstige aflossing. Anders
danbijna alle anderemarktpartijen
kanhij die garantie bieden, omdathij
in geval vannoodextrabelastingkan
heffenomaan zijn verplichtingen te
voldoen.

Beleggers—niet inde laatste plaats
onzepensioenfondsen—staan voor
die verzekering inde rij. Zij willen
daar graag een verzekeringspremie
voorbetalen. Eenhogere staatsschuld
betekent datWopkeHoekstrameer
verzekeringspremieontvangt, diehij
vervolgens via lastenverlichting aande
burger kan teruggeven.

MILJOENENNOTA
Is dit een revolutionair nieuw idee?
Nee,wanthet staat al inHoekstra’s
miljoenennota.DeNederlandse ar-
beidsmarktwordt ernstig ontwricht
doorde toenamevanhet aantal
zzp’ers.Waarom isdat eenprobleem?
Omdat zij de voor loontrekkenden
gebruikelijke sociale zekerheid en
oudedagsvoorzieningontberen.Hoe
komthet dat ondanksdezenadelende
zzp-status toch zopopulair is?Omdat
het huidigebelastingstelsel via de zelf-
standigenaftrek zzp’ers bevoordeelt.

IndeMiljoenennotawordt aange-
kondigddat dit voordeel geleidelijk
ook voorwerknemers gaat gelden,
zoals de commissie-Borstlap eerder
heeft aanbevolen.Dankunnende
chauffeurs vanUber endebezorgers
vanDeliveroogewoonweer terug in
loondienst.Dat kost zomaar eenpaar
miljard.Dat is goedbesteedgeld.Met
dankaande lage rente.

Er is een alternatief,
dat echter tegen
onze intuïtie ingaat:
niet investeren, maar
meer consumeren
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