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door prof. dr. P. B. Boorsma 

l'rof. dr. P. B. Boorsma is hoogleraar Openbare 
Financii;n aan de afdeling Bestuurskunde van de T.H. 
Twente. /)aarw)6r was hij werkz.aam hij het ministerie 
ran Financii;n, laatstelijk als hoofd van de afdeling 
Uegrotingsvoorhereiding. Hij promoveerde aan de 
Vrije Universiteit op een theoretische analyse van de 
helastingafwenteling. 

'Oude verzuurde WIJn In oude 
lekke zakken' 

Ecn commcntaar op de nota van de informateurs De Galan en Halberstadt 

Hct 'Voorstcl van de Informateurs', hicrna te nocmcn het Lijmakkoord, heeft terecht 
waardcring ondervonden voor de beschrijving van de toestand van de schatkist. 
Omdat dit Lijmakkoord is geschreven in een situatie waarin als het ware het hele 
land vol spanning over de sehouders van de auteurs mee wilde lezen en poogde mee 
tc schrijven. is nog meer waardering verdiend. Vanuit die waardering mijnerzijds 
moet men mijn commentaar lezen, waarbij soms kritiek op het regeerakkoord en het 
Lijmakkoord door elkaar !open. 
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De ombuigingcn 
Ons land staat voor de grootste bestuur
lijkc uitdaging sinds de wederopbouw na 
1945. Die bestuurlijke uitdaging bestaat 
uit hct veranderen van een verzorgings
staat in een versoberingsstaat: in de eerste 
hclft van de jaren tachtig zal circa 25 
miljard moeten worden omgebogen, uit
gaande van de spoorboekjes in de Miljoe
ncnnota 1982. In de tweede helft van de 
jaren tachtig willicht weer eenzelfde be
drag. als het wonder van Slochteren op
houdt te werken en als geen nieuwe spec
taculaire bodemvondsten worden gedaan. 
(De meest recente bodemvondsten zijn gif
bclten.) Bij die ramingen voor de om te 

buigen bedragen moet men bedenken dat 
te weinig middelen beschikbaar zullen zijn 
voor de sanering van de gifbelten, voor 
het tegengaan van de verkrotting van de 
steden, om maar twee grote problemen te 
noemen. Ret regeerakoord bevat geen visie 
op die versoberingsstaat. Maar juist om
dat de ombuigingen problemen zullen 
blijven opleveren hadden de informateurs 
in hun nota aandacht moeten besteden 
aan de bezuinigingen. De beide informa
teurs geven een tamelijk technische para
graaf over de ombuigingen in de zoge
naamde ICCK-sfeer (sociale zekerheid, 
gezondheidszorg. arbeidsvoorwaarden 
overheidspersoneel en trendvolgers), een 
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paragraaf waarvan men kan stellen dat 
papier geduldig is. Waarom deze negatieve 
kwalificatie? 
a. De beide informateurs schrijven dat 
afgesproken wordt dat de 'politieke toet
singsgaten per 1 juli 1982 concreet en 
reeel gedicht zijn' 1. Maar hoe? Wat is 
concreet? Wat is reeel? De ombuigings
praktijk van de laatste jaren laat zien dat 
dit reele vragen zijn en dat de afspraak 
niet concreet is. 
b. Een tweede te maken afspraak betreft 
een verscherpte 'ZW-maatregel' (hopelijk 
begrijpt de Koningin dit; bedoeld is ken
nelijk een maatregel in de sfeer van de 
Ziektewet) of een andere dekking in de 
sfeer van de sociale zekerheid 2 . De toe
voegin!!: was niet opgenomen in het oor
spronkelijke voorstel en is in de bespre
kingen toegevoegd. We moeten maar af
wachten wat dat wordt, maar alles is 
denkbaar. 

Naast de opmerkingen over de bezuini
gingen in de ICCK-sfeer wordt in de 
epiloog gesteld dat verdere ombuigingen 
moeten worden voorbereid. Vlotweg wordt 
er dan geschreven dat de ombuigingsmo
gelijkheden in de diverse departementale 
begrotingen beperkt zijn. Maar waarop 
stoelt dat? Is bedoeld dat de mogelijkhe
den op de korte termijn beperkt zijn? Of 
bedoelen ze te zeggen dat de bereidheid in 
het kabinet beperkt is? 
Over de ombuigingsproblematiek wordt 
te weinig nagedacht op regeringsniveau, 
afgaande op de tot nu verschenen rege
ringspublikaties. De enige samenvattende 
visie is in wezen die van Den Uyl die alle 
ombuigingen wil toetsen op werkgelegen
heidseffecten. Dat een zeef zal worden 
gehanteerd wijst ten minste op stelselmatig 
beleid, maar water op de zeef aan voor
stellen zal worden gegooid is volstrekt niet 

1 Voorstel van de informateurs, 4-11-1981, p. 35. 
2 id., p. 35. 
3 id., p. 4-5. 
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duidelijk. Er is eigenlijk geen visie op de 
versoberingsstaat en dus geen bezuini
gingsideologie. Omdat daarnaast moet 
worden geconstateerd dat op korte termijn 
grate bedragen moeten worden gevonden, 
ligt het voor de hand dat de suggesties 
zullen worden gevolgd die in ambtelijke 
Heroverwegingsrapporten zijn uitgewerkt. 
Van die ombuigingen kan men in elk ge
val stellen dat er veel meer denkkracht 
aan ten grondslag ligt dan aan de meeste 
ombuigingen waarvoor tot nu toe is geko
zen door de politici. Maar of de verande
ring van de maatschappij nu moet afhan· 
gen van de min of meer toevallige keuzen 
in de ambtelijke heroverwegingsrappor
ten? Uiteraard niet, zal men reageren, 
maar ook beide informateurs verwijzen 
naar deze rapporten, terwijl het de vraag 
is of er een andere weg is? Een andere weg 
is er alleen als de politici beginnen met 
het doen van meer fundamentele keuzen 
dan thans het geval is. 

De beoordeling van bet financieringstekort 
In par. 2.3 doen De Galan en Halberstadt 
moeite om duidelijk te maken dat zij het 
huidige financieringstekort te hoog vinden, 
maar geheel overtuigend is de passage niet, 
terwijl er eigenlijk ook niets, maar dan 
ook niets nieuws wordt voorgeschoteld. 
De boedelbeschrijving is in die zin 66k be· 
perkt gebleven tot een statische presentatie 
van de geestelijke boedel. 
Waarom is de passage niet overtuigend? 
In de eerste plaats wordt verwezen naar 
een uitspraak van Zijlstra die stelt dat de 
omvang van het tekort moet worden be
zien tegen de achtergrond van de conjunc· 
turele situatie s. De vraag is of het terecht 
is dat De Galan en Halberstadt naar zo 
een uitspraak verwijzen als de financiele 
situatie een half jaar na die uitspraak al 
weer verslechterd is. 
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In d~: twe~:lk plaats merken De G. en H. 
Pp. \fat de hennrdeling: van het financie
ring:~tckort mede dient te worden geba
~eerd op de aanwemling van dit tekort. 
Benutting vonr inwsteringen hijvoorheeld 
is gunstiger dan vnor inkomcnsnverdrach
tcn.· 1 Juist omdat De Ci. en H. claarna 
stelkn dat het tekort niettemin te hong is. 
nwg~:n we uit de geciteerde passage aflei
lkn da t ze daar iets mee hedoclen. maar 
wat'1 Met het financieringstekort van het 
Rijk is toch geen ruimte gecrecerd die is 
aangewend voor investeringen'! Het tekort 
is domweg het verschil tussen de totale 
ontvangsten en de totale uitgaven. het 
tekort is niet geoormerkt voor de inves
teringen. En welke investeringen hedoelen 
ze? De hruto nverheidsinvesteringen heh
hen ~inds llJ76 elk jaar een negatieve 
vnlum~:groei te zien gegeven! Omclat de 
zin op de gegeven plaats nonsensicaal is. 
vcrrnoed ik dat het volgende hedoeld is. 
De Ci. en H. komen uiteindelijk met een 
vnnrstel waarin het financieringstekort in 
19X2 niet wordt verlaagd naar de eerder 
gepresenteerde 6.5 r;; van het nationale 
inkomen. maar naar circa 7 'lr. Ze sugge
ren:n dat de marge van een half procent 
wordt aangewend voor de investeringen 
in het werkgclegenheidsplan. Eerder hecft 
de Studiegroep l3egrotingsruimte zich 
schuldig gemaakt aan dit financiecl-onzin
delijke denken. namclijk in het laatste 
ad vies opgenomen in Restek 'X I. Ook daar 
werd gesproken over de aanwencling van 
de kop in het tekort. voorhijgaande aan de 
samenstelling van de totale uitgaven. 
In de derde plaats is de hele passage niet 
overtuigend omdat een obligate opmer
king wordt gemaakt over de verdringing 
van hedrijven op de kapitaalmarkt door 
het lenen van de overheid op grote schaal. 
terwijl in het voorstel van beicle informa
teurs die verdringing wordt versterkt door 

I id. 
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het voorstel buiten de begroting om extra 
activiteiten direct op de kapitaalmarkt te 
Iaten financieren. 

Waarnm is de heschrijving niets anders 
dan een prcsentatic van de geestelijke 
boedef'l In de passage wordt niets nieuws 
gezegd: eerst worden de geluiden gehoord 
uit vooral de Financicn-hoek. daarna 
wnrdt als tegenwicht gesteld clat het tekort 
niet te sncl mag worden teruggebracht van
wege de verstoringen die dat teweeg zou 
kunnen brengen. Oat laatste geluicl is 
eerder geuit door de Commissie van Eco
nomische Deskundigen in het rapport 
Economische Groei in de Jaren Tachtig s. 
1 k meen dater ten aanzien van de discussie 
over het financieringstekort twee zaken 
over het hoofd zijn gezien eerst door de 
Commissie van Economische Deskundigen 
en daarna door de beide informateurs. 
In de eerste plaats is de benadering van het 
financieringstekort structureel te optimis
tisch. nog steeds. In de Miljoenennota 
19X I werd met vee! tam-tam een daling 
van hct financieringstekort in het vooruit
zicht gesteld. waarcloor de minister van 
Financicn een groot gecleelte van Neder
land opgelucht deed ademhalen. Ten on
rechte. omdat reeds toen duidelijk kon zijn 
clat de daling niet zou optreden, zoals ik 
voorspelde in mijn analyse voor de NRC 6. 

In de Miljoenennota 1982 were! wederom 
een daling van het financieringstekort in 
het vooruitzicht gesteld, nu met minder 
tam-tam. Toen de Commissie van Econo
mische Deskundigen adviseerde tot een 
behoedzaam beleicl bij het terugdringen 
van het financieringstekort were! wellicht 
uitgegaan van de ramingen in de Miljoe
nennota 1982. Maar weclerom gold clat de 
voorspelde daling van het tekort te opti
mistisch was. omclat met enige kennis van 
zaken gezien kon worden clat het tekort 

·' SER Commissic van Economischc Dcskundigen. Economischc Groci in de Jaren Tachtig, 
9-10-81' p. 48. 
6 Evenzo in cen vraaggcsprck met FEM. 
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voor 1981 en voor 1982 te laag werd ge
raamd. M.i. zijn ook beide informateurs 
te veel afgegaan op de cijfers verstrekt 
door Financien; in hun voorstellen hadden 
ze in kunnen gaan op de ramingen die te 
optimistisch worden opgesteld en daar
door voortdurend tot frustratie moeten 
leiden. 
In de epiloog worden overwegingen ge
noemd die buiten de oplossing van het 
conflict liggen. Gesproken wordt over de 
beheersbaarheid van de publieke financien 
en over de wens de informatievoorziening 
te verbeteren. Die aanbeveling is een stap 
in de door mij bedoelde richting. M.i. had
den beide informateurs er harder op moe
ten wijzen dat de departementen enkele 
wettelijke verplichtingen niet nakomen. 
Als de departementen zouden uitvoeren 
wat is voorgeschreven in de Comptabili
teitswet 1976 zou de informatiestroom 
over 's Rijks financien veel beter zijn. Ik 
doel hier op de verplichte administratie 
van de verplichtingen die zijn en worden 
aangegaan, verplichtingen die op een later 
moment tot uitgaven leiden. 
V oorts doel ik hier op de verplichting 
waar mogelijk en van belang prestatiege
gevens te verstrekken, omdat een presta
tiebegroting een hardere onderbouwing 
kan geven van de te autoriseren bedragen. 
Tevens wijs ik er op dat reeds in de Mil
joenennota 1980 wordt gesproken over 'de 
voorgenomen geautomatiseerde verwer
king van de extrapolaties' 7. Ik vraag me 
af waarom de hele financiele administra
tie van het Rijk nog niet geautomatiseerd 
is. Is echt uitbesteding van deze taak nodig 
om een beetje moderne informatievoor
ziening te krijgen? 

In de tweede plaats hebben de beide infor
mateurs in navolging van Financien ge
kozen voor een beleidsvariabele die m.i. 
niet meer juist is, te weten het financie-

7 Miljoenennota 1980, p. 67. 

s Miljoenennota 1982, p. 113. 
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ringstekort. Het financieringstekort is 
ruwweg te definieren als de uitgaven min 
de aflossingen min de ontvangsten. Dat de 
uitgaven worden gecorrigeerd voor deaf
lossingen is een praktijk die hoorde bij 
het niet meer toegepaste structurele be
grotingsbeleid. Nu het feitelijk tekort 
centraal staat moeten aflossingen als ge
wone uitgaven worden beschouwd, die 
ook moeten worden gefinancierd. Dat be
tekent dat centraal hoort te staan het be
grip financieringsbehoefte, dat is het finan
cieringstekort plus de aflossingen. 
Dat het niet om een academische discussie 
gaat mag blijken uit de bedragen voor de 
aflossingen: de aflossingen zullen volgens 
de Miljoenennota 1982 oplopen van 4 
miljard gulden in 1982 naar 7,7 miljard 
in 1986 8, terwijl de bedragen vermoedelijk 
wat onderschat zijn. In procenten van het 
nationale inkomen dus een duidelijke 
stijging. 
Op grond van het voorgaande is mijn con
clusie dat de Commissie van Economische 
Deskundigen en de beide informateurs de 
problematiek van het financieringstekort 
niet voldoende scherp hebben weergege
ven en daardoor te luchtig denken over 
de ernst van die problematiek! 

De doelstelling van de collectieve lasten
druk 
Bij de bespreking van het regeerakkoord 
noemen De G. en H. als prioriteiten de 
verbetering van de werkgelegenheid en de 
stabilisatie van de collectieve lastendruk. 
De G. en H. noemen de lastennorm welke 
geformuleerd is in het regeerakkoord doch 
doen verder zelf geen poging de norm 
duidelijker te formuleren. 
Een meer duidelijke formulering is be
paald wei gewenst, zoals ieder kan weten 
die de geschiedenis van de drukstijgings
normen heeft gevolgd. Onder andere door
dat in Bestek '81 de norm zo vaag was ge-
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formulccrd had hct kabinct Van Agt-I de 
ruimtc om de collcctievc lastcndruk stcrk 
te verhogen. 

r n het regeerakkoord is overeengckomen. 
de collectievc lastcndruk tc stahiliseren. 
Van de collcctieve la~ten worden uitge
zondcrd de aardgasbaten uit het huiten
land. de druk.stijging uit hoofde van de 
hinncnlandse aardgasprijsstijging. baten 
uit fraudcbcstrijding en (hogere) betaling 
door burgers en bedrijven voor dienslcn 
verricht door de overheid n. 

De formulering is z{J ruim gekozen dat 
ook in de komende jaren de norm van 
elastiek zal hlijken te zijn. omdat de norm 
veel interpretatie-ruimte biedt. Waar een 
afspraak over de drukstijging ruimte voor 
ontsnapping hiedt zal de ruimte onmiddel
lijk worden benut voor lastendrukstijging. 
Dat men daarover geen illusies moet heb
ben blijkt ook weer uit het Lijmakkoord 
waar over de solidariteitsheffing voorge
steld door De G. en H. wordt geschreven: 
'AI metal gaat het bij de beo;gde belas
tingmaatregel om een zaak die niet rele
vant is voor de collectieve lastendruk ... ' to 

Als de woorden 'al met a!' een voldoende 
argumentatie oplcveren voor het niet
relevant verklaren van een drukstijging, 
dan vrees ik het ergste voor de komende 
jarcn. De G. en H. hadden m.i. moeten be
klemtonen dat de norm voor de collectieve 
lastendruk scherper zou moeten worden 
geformuleerd. zodat er langs die weg geen 
ontsnappingen zouden kunnen plaatsvin
den. 

Enkele van die nntsnappingen zijn: 

a. Het tijdens de rit niet-relevant verkla
ren van een bepaalde ontvangst. Dit houdt 
in dat bij de berekening van de collectieve 
lastendruk een dergelijke ontvangst niet 
wordt meegeteld. 
Hoe slinks dat kan gaan laat de Miljoe-

" Zic Kamcrsluk 17000, nr. 6, p. 13 en p. 19. 
Ill Voorstcl, p. 32. 
11 M iljoenennota 1982, p. 111. 
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nennota 1982 zien. In een voetnoot, n.b., 
van een bijlage, n.h., worden de ontvang
sten uit hoofde van de verkoop van en 
rente op staatsschuld 'met ingang van 
1982 niet relevant verklaard.' 11 Een toe
lichting wordt niet verstrekt. Op die ma
nicr wnrdt een drukstijging weggepoetst 
van. afhankelijk van de toetsingstechniek, 
0.25 a OJ procentpunt, of anders geformu
leerd: de handhaving van een strakke 
norm is op die manier de noodzaak ont
lnpen van een additionele ombuiging van 
800 a 900 miljoen gulden! 
b. Een tweede ontsnapping is zeer fre
quent gehanteerd door het kabinet Van 
Agt-I en komt neer op het volgende. 
Raam de drukstijging in de Miljoenen
nota voor het komende jaar laag zodat 
zogenaamd voldaan wordt aan de doel
stelling. Als tussentijds de druk wordt ver
hoogd bijvoorbeeld door verhoging van 
tarieven, verbind daaraan geen beleidscon
sequenties en neem voor het daaropvol
gende jaar de hogere druk als uitgangs
punt. Zo is in de beginjaren van het kabi
net Van Agt-I regelmatig tussentijds het 
niveau van de collectieve lasten verhoogd 
en werd in de Miljoenennota steeds een 
bescheiden stijging gepresenteerd. Zou 
men de drukstijging meten van Miljoe
nennota op Miljoenennota en van MEV 
(Macro-Economisehe Verkenningen) 
op MEV dan is die ontsnappingsmogelijk
heid er niet. Het bezwaar van deze me
tingstechniek, toegepast bij het 1-procents
beleid, is dat een drukstijging niet aan de 
juiste periode wordt toegeschreven. Zou 
men overigens deze voorheen toegepaste 
metingstechniek in de Miljoenennota 1982 
hebben toegepast, dan zou de drukstijging 
uit hoofde van de belastingen lager uit
vallen dan Finaneien stelt; men is wat die 
techniek betreft consistent geweest. 
c. Een derde ontsnapping is frequent ge-
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hanteerd door het kabinet Den Uyl en het 
kabinet Van Agt en komt neer op het niet
relevant verklaren van een drukstijging 
door die statistisch te noemen. Voorbeel
den zijn de omzetting van de kinderaftrek 
in de kinderbijslag en van de investerings
aftrek in de investeringspremie. Op zich is 
de redenering die er aan ten grondslag ligt 
niet zo gek, maar het probleem is dat men 
het grootste deel van de collectieve lasten 
volgens dezelfde redeneringen 'puur sta
tistisch' kan noemen, namelijk waar het 
gaat om de lasten die dienen ter dekking 
van de herverdelende uitgaven. 

Er zijn dus voldoende redenen om de 
norm voor de collectieve lastendruk scher
per te formuleren, om te voorkomen dat 
tijdens een kabinetsperiode onenigheid 
kan rijzen over de interpretatie. Een 
vraag is bijv. ook wanneer sprake is van 
een inkomstenstijging ten gevolge van het 
profijtbeginsel. Gaan we in de toekomst 
bij de paragraaf over de niet-belasting
middelen verhalen krijgen over autonome 
stijgingen en endogene dalingen? 
Ook het uitzonderen van de extra aard
gasinkomsten door verhogingen van de 
binnenlandse aardgasprijs vraagt om 
moeilijkheden. Deze post is niet-relevant 
verklaard bij de toetsing van de drukstij
ging op verzoek van de PvdA. Waarschijn
lijk dacht de PvdA langs deze weg ruimte 
te creeren voor bijv. een werkgelegenheids
plan en heeft de PvdA deze zaak niet 
goed doordacht. Wat is het geval? Inmid
dels heeft het kabinet besloten tot een bin
nenlandse prijsverhoging voor gas die lager 
is dan de prijsverhoging die verdisconteerd 
was in de Miljoenennota 1982. Dat bete
kent een tegenvaller in de inkomsten. Zou 
deze tegenvaller worden gemeten als een 
lagere drukstijging, dan zou de tegenvaller 
kunnen worden gecompenseerd door de 
verhoging van andere ontvangsten binnen 
de norm. Omdat de tegenvaller zich af-

12 Voorstel, p. 33. 
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speelt buiten de norm voor de lastendruk, 
leidt de tegenvaller tot een hoger finan
cieringstekort en daarmee tot de noodzaak 
van extra bezuinigingen. Wat de PvdA 
zich zelf heeft aangedaan heeft ze zelf 
waarschijnlijk niet vermoed. 
Waarom de informateurs de solidariteis
heffing een niet-relevante drukstijging 
noemen is zoals gezegd onduidelijk. Ze 
schrijven er van uit te gaan dat de 'tijde
lijke financieringslast van zulk een pakket 
maatregelen waarschijnlijk zal worden 
aanvaard en niet tot afwenteling zal lei
den.' 12 Maar hoe ze dat kunnen veron
derstellen lichten ze niet toe. De geschie
denis van de arbeidsverhoudingen in Ne
derland na 1960 Ieert wei anders, helaas. 

Het werkgelegenheidsplan 
De informateurs behandelen het plan in 
wezen als een technisch plan dat op pun
ten moest worden bijgesteld. Als mecani
ciens liepen ze als het ware om een auto 
waarvan de motor op enkele onderdelen 
moest worden gerepareerd. Maar is er 
een auto? Zo ja, zit er eigenlijk wei een 
motor in? Ik vrees dater eigenlijk, om in 
de vergelijking te blijven, aileen sprake is 
van een antwerp op de tekentafel, waarbij 
de ruzie in het kabinet is uitgebroken 
over de vormgeving. De motor is niet be
sproken. Meer fundamenteel hadden de 
informateurs de vraag kunnen stellen of 
het hele plan geen 'gebakken Iucht' was. 
Het antwerp-plan doet denken aan zaken 
uit het verleden. Tijdens het kabinet Den 
Uyl werd in het kader van het 1-procents
beleid naast het bezuinigingsplan een 
'aanvullend beleid' gei"ntroduceerd. Tij
dens het kabinet Van Agt-I in het Bestek
beleid evenzo. Wat 'aanvullend beleid' 
precies zou betekenen was bij de indiening 
van de plannen steeds nogal onduidelijk, 
maar de visie was groots: het aanvullende 
beleid zou de werkloosheid drukken, zou 
de investeringen van de bedrijven stimu-

si 

lc 
Z( 

T 
VI 

C\ 

tc 
E 

lu 
tc' 
w 
kl 
nr 
w 
dr 

()I 

Ct 

3( 

I 
0 

13 

14 

15 

Cf 



552 

k, 

ak 

:-
~et 

:-

n-

1 

IS 

Jij 

:-

:n 
1 

ts-

k-

je 

l 

krL'Il, wu geridlt in de houw iets doen. 
zou de economische groei versterken, etc. 
Tijdcn~ bcide kahinettcn mocsl het aan
vullcndc heleid gefinancicrd worden door 
ccn tijdclijkc maatregel, tocn: een tijdelijke 
tcknrt vcrgr1 1ti ng. 
Fn wat tijn de crvarin~·cn gcwecst met dat 
aarnulkndc helcid'1 Ecn dcugdclijke eva
luatic onthreekt. maar duidelijk is dat de 
lL'kortvcrgrnting gecn tijdelijke maatregel 
wa-,. Duidclijk is ook dat na de oorsrron
kelijke hclissingcn over de visionaire rlan
nen de ordinaire hudgettairc srellctjes 
werdcn gesrecld: allerlei claims worden 
door de derartementcn or tafel gelcgd en 
gehonorecrd ook al hadden ze met de 
oorsrronkelijkc doelstcllingen van het aan
\ ulkndc hcleid nicts te makcn. Aanvullend 
hclcid tcr vcrsterking van de economic 
kwam er met enigc ovcrdrijving or neer, 
dat geld gestoken werd in riolcring, in de 
grond. We kennen de rarabel van de slaaf 
die zijn talcnten in de grond bcgroef. In 
de rolitick is dat we] tolcrabel. 
Ook ecn crvaring met de eerste 'aanvul
lende beleidsrlannen' was, dat de uitge
trokken fondsen niet werden opgemaakt 
doordat er geen pasklare projecten klaar 
lagen. Tijdens de opeenvolgende invul
lingcn van de ombuigingsrondes werden 
dan ook rrompl delen van de uitgetrok
ken aanvullende belcidsmiddelen ge
schrart als ombuiging, n.b. Het toppunt 
van ironic is dan ook wei dat destijds door 
het kabinet Den Uyl in het kader van 
het aanvullende beleid de Wet Investe
ringsrekcning is geprcsenteerd, dat daarop 
reeds is bezuinigd door het kabinet Van 
Agt-1 en dat nu in hct Lijmakkoord weer 
ecn bedrag van de WIR ter grootte van 
300 miljoen gulden wordt 'herschikt'. 

Over het werkgelegenheidsplan nog de 
volgende opmerkingen. Gesproken wordt 

"' id., p. 27. 

11 id. 

15 id. 
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over een 'heroverweging van overheidsbe
stedingen gericht op de werkgelegenheids
effecten' ':1. Bedoeld is dat bezuinigings
voorstellen zullen worden getoetst op 
werkgelegenheidseffecten. Maar heeft het 
kabinet Den Uyl dat al niet eerder ge
daan? Tijdens het kabinet Den Uyl is er 
een lnterdepartementale Commissie ge
weest die de begrotingsuitgaven toetste op 
de arhcidsmarkteffecten. De rapporten van 
de lC A zijn ondanks verzoeken van de 
Tweede Kamer niet gepubliceerd. omdat 
de regering publikatie niet wijselijk achtte. 
Zo een toetsing is betrekkelijk zinloos, 
omdat in de toetsing niet worden betrok
ken de gevolgen voor de werkgelegenheid 
van bijvoorbecld de collectieve Iasten, van 
statistische drukstijgingen, van de inko
mensrolitieke maatregelen etc. Het idee 
is sympathiek, maar men had Iering kun
nen en moeten trekken uit eerdere erva
ringen. 
Gesproken wordt ook over 'maatregelen 
op het terrein van arbeidsmarktpolitiek 
(bemiddeling, subsidies, enz.).' 14 Maar dat 
klinkt ook zo vertrouwd in de oren. AI 
jaren worden gelden daarvoor uitgetrok
ken. via aanvullend beleid en via de regu
Iiere begroting. Maar wat zijn de ervarin
gen? Wil men omgeschoolde werklozen 
weer omscholen? Ook hier lijkt het papier 
weer geduldig te zijn. Dat geldt ook voor 
het eerste onderdeel van hct program: 
'Economisch herstel van en behoud en 
creatie van werkgelegenheid in de markt
sector door middel van rendementsherstel 
met aanduiding van een lange termijn
perspectief.' 1" Prachtig, die kromme vol
zin. Maar wat is die aanduiding van een 
perspectief? De informateurs noemen als 
eerste instrument de stabilisatie of ver
mindering van lastendruk, en stellen en
kele hladzijden verder meteen maar voor 
om de collectieve lasten te verzwaren. Ze 
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spreken over rendementshersel, doch doen 
voorstellen die de rentelasten zullen ver
zwaren. 
Een ander instrument dat wordt genoemdi 
is de MIP (Maatschappij voor Industriele 
Projecten). Waarom die nodig is naast de 
Nationale Investeringsbank is onduidelijk. 
Als het kabinet vindt dat de NIB anders 
zou moeten functioneren moet men de 
NIB veranderen, maar moet men niet weer 
een nieuwe instelling in het Ieven roepen. 
Ernstiger is dat de financiering van het 
instrument moet plaats vinden buiten de 
begroting om: de nodige 330 miljoen moe
ten extra-budgettair worden gevonden op 
de kapitaalmarkt. Is dat het lange-termijn
perspectief: een overheid die teveel blijft 
lenen op de kapitaalmarkt en buiten de 
begroting om bevoorrechte leners (MIP, 
woningbouwcorporaties) eerst toegang 
geeft tot de kapitaalmarkt? Overigens 
worden ook de NIB-leningen extra-bud
gettair verstrekt, onder staatsgarantie. 

Ik kom daarmee op de financiering van 
het werkgelegenheidsplan. Die deugt niet. 
Op de begroting wordt ca. 1250 miljoen 
gevonden; daarnaast moet 1350 miljoen 
+ PM gulden op de kapitaalmarkt worden 
geleend. Bij PM wordt gedacht aan 2,5 
miljard gulden. Bij de beoordeling daar
van moet men niet vergeten dat het finan
cieringstekort reeds (te) hoog is en dat 
de overheid ook langs andere wegen de 
ruimte op de kapitaalmarkt verkleint. Een 
voorbeeld van zo een andere weg is de 
voorgenomen verlaging van de te betalen 
pensioenpremies, een verlaging overigens 
die momenteel overigens niet door zou 
kunnen gaan wegens de lagere reservepo
sitie van het ABP. (Het laatste illustreert 
hoe snel er gaten geschoten worden in een 
ombuigingsplan.) 

Botsende visies? 
Als mijn commentaar juist is, komt het 
kabinetsbeleid en het Lijmakkoord neer 
op het doen van oude verzuurde wijn in 
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oude Iekke zakken. Alle voorgestelde 
elementen kennen we al uit het kabinet 
Den Uyl: aanvullend beleid naast ombui
gingen; een aanvullend beleid dat groten
deels nog moet worden uitgedacht; toet
sing op werkgelegenheidseffecten; finan
ciering via een 'tijdelijke' maatregel; finan
ciering van enkele sympathieke zaken bui
ten de begroting om direct op de kapi
taalmarkt; claims voor nieuw beleid, die 
overigens ten dele zullen worden gehono
reerd binnen de ruimte voor het nieuwe 
aanvullende beleid; etc. Er is niets nieuws 
onder de zon, zeker niet voor de twee 
hoofdrolspelers in het huidige kabinet. 
Dat desondanks een kabinetscrisis ont
stond moet dus oorzaken hebben die bui
ten de hier genoemde elementen Iiggen. 
Op grond van de economische situatie van 
thans en de komende jaren is het volstrekt 
duidelijk dat moet worden bezuinigd. Op 
grond van de stijgende werkloosheid en 
misschien vooral op grond van de snel 
groeiende jeugdwerkloosheid is het ander
zijds volstrekt duidelijk dat er werkgele
genheid moet worden gecreeerd. Den Uyl 
heeft dan ook volstrekt gelijk als hij door
dramt met zijn werkloosheidsplan: 'het 
moet en het kan, op met het plan'. 
Maar er moet ook worden bezuinigd, 
horen weal sinds 1976, en dat gaat moei
zaam. Ret is voor een politicus (en ook 
voor de wetenschapper) veel sympathieker 
om te bepleiten dat er wat aan de werk
loosheid moet worden gedaan dan om te 
bepleiten dat er moet worden bezuinigd: 
er is een natuurlijke neiging om het eerste 
pleidooi meer geloof te schenken. Daarom 
is het beter om in de huidige omstandig
heden eerst maar eens over de ombuigin
gen te praten om het volk duidelijk te 
maken dat de tijd van vroeger echt niet 
meer terug komt. Via de bezuinigingen 
moet de ruimte worden vrij gemaakt voor 
nieuwe werkgelegenheid. De Commissie 
van Economische Deskundigen heeft na
tuurlijk wei gelijk als ze stelt dat de om
buigingen niet te abrupt moeten plaats 
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\ imkn, maar vcrdcr moct men aan die 
waarschuwing gccn acht schcnkcn: sinds 
ILJ76 zijn er gucdc vourspcllingcn voor de 
jarcn tachtig en zijn de ombuigingcn zo 
abrupt gcwcc~t'! Zijn cr nict \ulducndc po
litickc en bc-,tuurlijkc factorcn wcrkzaam 
die hct ombuigin!-!sproccs afrcmmcn? Juist 
duor die factorcn tc ondcrkcnncn moct je 
ab L'Ctlllomi,ch dc-,kundige waarschuwcn 

1e tcgcn ccn tc klein omhuiging-,plaw dan 
o- h(1uw je wat tcgcmlagcn in. wclke nodig 
e ;ijn omdat het ombuigingsproces veel 
tws frictie oplevcrL Wat het ombuigingspro

ces bctreft: de meest ernstige lacunc in de 
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nota van de informateurs is dat er vol
strekt gecn visie wordt gegeven op de rich
ling waarin de verzorgingsstaat zal wor
den bijgesteld. Met andere woorden: hoe 
zal de versoberingsstaat cr uitzien? Welke 
voorzieningen zullen in elk geval worden 
veiliggesteld? 

Dclden, 14 november 1981. 


