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Houdbaarheid vanoverheidsfinanciën is geen
bestendigemaatstaf voor de toekomst

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

D
eparlementsverkiezin-
gen van17maart 2021
komen in zicht endan
wordt er inDenHaag
nagedacht over het be-
grotingsbeleid voor

het volgendekabinet.De ambtelijke
StudiegroepBegrotingsruimte zal
daarover adviseren. Zoals gebruikelijk
kwamhetCentraal Planbureau (CPB)
vorigemaand, als input voordat advies,
met een studienaar dehoudbaarheid
vandeoverheidsfinanciën.

Wiedefinanciële toestand vanNe-
derlandbijhoudt,weet dat het uitste-
kendgaat.Nederland staat er bijvoor-
beeld veel beter voor danDuitsland, dat
altijdhet toonbeeldwas vanfinanciële
degelijkheid. Beide landenhebben
geenfinancieringstekortmaar een
overschot.MaardeNederlandseover-
heidsschuld is 10%vanhet brutobin-
nenlandsproduct (bbp) lager dandie
vanonzeoosterburen.

BovendienheeftNederlandeenpen-
sioenvermogen van tweemaal het bbp.

Over dat vermogenmoetnogbelasting
wordenbetaald.Diebelastingclaim
is ruwweg50%vanhet bbpwaard.
Daarnaast financiertDuitsland zijn
ambtenarenpensioenenuit de lopende
begroting, terwijlNederlanddaarvoor
geld apart heeft gezet inhet ambtena-
renpensioenfondsABP.Dat scheelt
nogmaals 30%.

Ten slotte is dedemografische situ-
atie inNederland veel gunstiger dan
inDuitsland.Over tien tot vijftien jaar
gaandegrote groependie geboren zijn
inde jaren zestigmetpensioen.Dat
zal overal inEuropa enookdaarbuiten
tussen2040 en2060deoverheidsfinan-
ciënonder forsedruk zetten.Duitsland
is echter veel sterker vergrijsddanNe-
derland.Het land zal dusmeermoeite
hebbenomdieproblemenhethoofd te
bieden.Kortom,het geld klatert inNe-
derland vandedaken.Die overvloeduit
zich in eenoverschot opdebetalings-
balans van ruim9%vanhet bbp.We
sparen als gekken.

VERRASSENDE CONCLUSIE
Metdezekennis inhet achterhoofdwas
de conclusie vandehoudbaarheidsstu-
die vanhetCPB verrassend: deNeder-
landseoverheidmoet €16mrdper jaar
bezuinigenomzijnfinanciënhoud-
baar temaken. Inmijn eerderebijdrage
‘NieuweStudiegroepBegrotingsruimte
voor volgendkabinet kanniet op zelfde
voet doorgaan’ heb ik aangegevendat
deoverheid juist €15mrdmeermoet
uitgevenofminderbelastingmoethef-
fen (FD, 14 juni).Dat correspondeert
met een stabiele schuldquote van60%.
Tussenmij enhetCPBgaapt dus een
gat van€30mrdper jaar.Hoe is dat
mogelijk?

Methoudbareoverheidsfinanciën
doelt hetCPBopeen situatiewaarinde

huidige ‘overheidsarrangementen’ (be-
lastingtarieven, zorguitgaven etc.) tot in
lengte van jarenkunnenwordenaan-
gehouden, zonderdat de staatsschuld
explodeert.Dat is vooral doorde toene-
mendedruk vande vergrijzing tussen
2040 en2060geen sinecure. Er zijndan
veel ouderendie zorgbehoeven, enwe
hebbendannauwelijks handenaan
het bedomdie zorg te verlenen.Maar
wordt dat probleemminderdoornu
alvastminder zorg te gaan verlenen? In
feite probeer je dannu te sparen voor
schaarste over 30 jaar.

Je bakt bijwijze van sprekennu
broodenbewaart het voor later.Het
probleem isdat je broodniet zomaar
opdeplankkunt laten liggen: dan
wordthet oud. Iemandandersmoethet
nuopeten, in ruil voor debelofte dat hij
over dertig jaar brood voor jóubakt.Dat
is precieshet soort transacties dat op
dekapitaalmarktwordt afgesloten.De
rentestandgeeft aanhoeveel geldnu
opzijmoetwordengezet omoverdertig
jaar eenbrood te kunnenkopen.

Welaan,wienugeldopzijzet, ont-
vangt geen rente,maarmoet rente
betalen.Doorde lage rentemoet van-
daagdedagdaaromvier keer zoveel
geld opzijwordengezet als decennia
terug.Daarom ishet onbetaalbaar om
de zorg-arrangementen vannu tussen
2040 en2060ongewijzigd te laten. Alle
landenwillendaarvoor sparen, deka-
pitaalmarkt raakt daardoor overvoerd.
Het betalingsbalansoverschot zounog
verder omhoogmoeten ende staats-
schuld zou tot 25%moetenworden
teruggebracht.Dan spannenwehet
paard achter dewagenen zijnwedief
vanonze eigenportemonnee.

De redeneringoppagina35 vanhet
CPB-rapport is opmerkelijk.HetCPB
vraagt zichdaar af of dehalvering van

de staatsschuld geen schadelijkebijef-
fectenheeft. Inmijn eerderebijdrage
‘Waaromhet rendeert omde staats-
schuld evenhard te latengroeien als
onsnationaal inkomen’ (FD, 28 juni)
liet ik ziendat de staatsschuldbij de
huidige lage rentestandniets kost,
maar juist een verdienmodel is.Het
CPBbeargumenteert echter dat zo’n
verlagingnodig is omvoorbereid te
zijn opeennieuwefinanciële crisis.
Dit argument is hetCPBonwaardig. In
deorkaandie inhet voorjaar van2012
woedde,warenbeleidsmakers vanzelf-
sprekend zenuwachtig. Ikwasdat toen,
alsCPB-directeur, ook.

Maarwie opdieperiode terugkijkt
moet vaststellendat deNederlandse
overheidsfinanciënnooit inde geva-
renzone zijn geweest. Eengoedemaat
daarvoor is de extra rentedie een land
inhet oog vandeorkaan voor zijn
staatsschuldmoest betalen in vergelij-
kingmetDuitsland.Nederlandbetaal-
de toen60basispunten (0,6%)meer;
Frankrijk 130basispunten, België 190,
Italië 430, enSpanje zelfs 480. Zelfsmet
die 60puntenopslagwasde rente toen
overigensnog ruimeenprocent lager
daneen jaar eerder. Beleggerswilden
indie onzekere tijddolgraag veilige
Nederlandse staatsobligaties.HetNe-
derlandsefinancieringstekort is inde
crisisjarennooit hoger geweest dan
5,5%.HetVerenigdKoninkrijkhad toen
een tekort van10%, deVerenigde Staten
zelfs van13%.

Ben iknadezeCPB-studie somber
overhet advies vandeStudiegroepBe-
grotingsruimte?Eigenlijkniet,want zo-
wel ophetministerie vanFinanciën als
bijDeNederlandscheBankwordt over
dit soort vragenwel degelijk serieusna-
gedacht. IkhoopdathetCPBdaar snel
weer bij aanhaakt.

Het geld klatert van
de daken en uit zich
in een overschot op
de betalingsbalans
van 9% van het bbp
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