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De minister van financiën: beul of vriend?
Handhaving van de Zalm-norm ook na 2002

Een van de hoogtepunten van de politieke agenda van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het afgelopen  jaar is de discussie over de Zalm-norm geweest. Bij de vorming van het coalitiekabinet van PvdA, VVD en D66 in 1994 is de noodzaak van een verbeterde budgetdiscipline op rijksniveau tot hoeksteen van de paarse samenwerking verheven. En dat is zij bij de vorming van Paars-II ook gebleven. Nu de verkiezingen van 2002 zich aankondigen en de economische verwachtingen voor de komende jaren zich wijzigen is de handhaving van de Zalmnorm onder schot komen te liggen. In dit debat is zelfs gesproken over de gesel van Financiën, die de collega-departementen treft. Daartegenover staat dat de aldus afgedwongen discipline met name de belastingbetaler ten goede gekomen is.
In dit artikel staat de noodzaak van budgetdiscipline centraal. Begonnen  wordt met een terugblik op het structurele begrotingsbeleid. Daarna wordt aandacht besteed aan andere krachten, die de beheersbaarheid van de rijksfinanciën beinvloeden. Om vervolgens in te gaan op het réveil en de discussie om huidige begrotingsnormering.  Tot slot komt de vraag aan de orde of de huidige norm, de Zalmnorm, moet  worden gehandhaafd.

Inleiding
Voor gemeenten en provincies is het de normaalste zaak van de wereld, dat hun begroting een evenwicht laat zien van baten en lasten. Zo is het in de wet geregeld en daarmee basta. Voor de nationale overheid ligt deze zaak ingewikkelder, omdat de overheid een belangrijke rol te spelen heeft bij het instandhouden van de nationale economie. De neutrale overheid had vroeger geen taak om de economie door een depressie heen te slepen. Het gedachtengoed van Keynes en anderen, waarin de overheid wel een stimulerende dan wel een stabiliserende rol in de economie te vervullen kreeg, vond algemene erkenning. Zo is er beslist, dat het nationale begrotingstekort een aanvaardbaar instrument is, om de economie in het gareel te houden. De vraag ontstaat onmiddellijk wat dan de omvang van dat tekort zou mogen zijn. Er doet zich een  pikante situatie voor,om dat de wetgever - regering en parlement - een dubbelrol vervult. Enerzijds als speler in het uitgavenspel van vele miljarden ter verstrekking van  leuke dingen voor de mensen. Anderzijds is de wetgever scheidsrechter als  bewaker van de sociaal-economische doelstellingen van het rijksbeleid. Zo’n dubbelrol kan alleen vervuld worden als er sprake is van voldoende budgetdiscipline. 
Daaraan heeft het  in de politieke praktijk wel, vooral in de jaren’70, ontbroken. Via omvangrijke financieringstekorten heeft de politiek het land diep in de schuld gestort. Het ombuigen van dat beleid is een heksentoer gebleken. Pas in de loop van de jaren ‘80 is er een begin gemaakt met het orde op zaken stellen. Daarna met name door ontwikkelingen in de Europese context, zoals  het Verdrag van Maastricht aan het begin van de jaren ‘90, is niet alleen de budgetdiscipline vastgelegd, maar ook de sluitende begroting  voor de nationale overheden van de deelnemende landen als beleidsdoelstelling aanvaard. Zo is aan de langdurige periode van begrotingstekorten langzamerhand een einde gekomen. Ons land krijgt nu te maken met begrotingsoverschotten. Met tekorten leven is niet gemakkelijk voor de politiek; maar omgaan met overschotten lijkt nog moeilijker.
Van Romme tot Zalm.

De problematiek van de normering houdt verband met de economische ordening van het land. Zo was er in het eerste deel van de 20e eeuw sprake van de nachtwakerstaat, waarin de overheid zich beperkte tot de typisch publieke taken, als politie en bestuur. Daarbij behoorde een sluitende begroting. Het herstel van de schade van de 2e wereldoorlog noopte tot forse uitgavenstijging. In de jaren’50 trachtte Romme de groei van de rijksuitgaven te beperken tot het percentage van de groei van het nationale inkomen. Deze Romme-norm was geen succes. De conjunctuur zat tegen. Overbesteding gold als de oorzaak van de val van het vierde kabinet-Drees tijdens  het begrotingsdebat 1958/59. Inmiddels had de verzorgingsstaat haar intrede gedaan. Vanaf 1960 stegen met name de uitgaven in de sociale sector zeer aanzienlijk. Er waren altijd wel goede doelen, die stijging van de uitgaven rechtvaardigde. Zijlstra als minister van financiën heeft getracht het begrotingsbeleid van een structuur te voorzien. Hij bond de uitgavenstijging aan de economische groei, zoals deze via de stijging van belasting- en andere opbrengsten zich voordeed. Het niveau van de uitgaven van de overheid behoefde niet gelijk te zijn aan de ontvangsten, zolang er sprake was van een structureel spaaroverschot in de particuliere sector. In de jaren ‘70 werd dit beleid terzijde geschoven als gevolg van de energiecrisis. Bovendien liepen de overheidsfinanciën uit de hand omdat de politiek  meende dat zij geroepen was zich over elk ongeluk in de marktsector via subsidies te ontfermen. Maar het tij keerde. 

Het overheidsoptreden zelf werd onderwerp van hevige discussie. Een nieuw onderdeel van de economische wetenschap heeft zich aangekondigd: de public choice. Zij wil een verklaring geven voor het gedrag van vragers en aanbieders in de publieke sector. Zowel beleidsmakers als de ontvangers van beleid trachten hun nut van de overheidsuitgaven te maximeren. Interessante publicaties verschijnen, zoals het proefschrift van Lenze Koopmans ‘De beslissingen over de Rijksbegroting’, de bundel ‘Naar een beheersbare collectieve sector’ onder redactie van Dick Wolfson en Charles Wolf’s ‘A theory of non-market failure’. Het functioneren van de publieke sector  werd op kritisch opgepakt op het terrein van de overheidsorganisatie, waaraan de namen van Chris van Veen, Henk Vonhoff en Herman Tjeenk Willink verbonden zijn. Wat te denken van de oratie van Crince leRoy over De vierde macht en de zogenaamde Knelpuntennota over het gevoerde welzijnsbeleid. Kortom, er was aanzienlijk meer aan de hand dan alleen het versloffen van de begrotingsnormering.

De Tweede Kamer zag zich daarnaast gedwongen om bezig te houden met de beoordeling van het zelfgevoerde subsidiebeleid. Parlementaire enquetes (RSV, ABP e.a.) waren het middel om geleidelijk aan over te stappen op een ingetogener beleid, dat op no-nonsense basis moest leiden tot verkleining van de gigantische financieringstekorten. Er werden in de loop der jaren ‘ 80 duidelijk vorderingen gemaakt, al werd iedereen gek van de vele aanpassingen, die de achtereenvolgende kabinetten in de loop van het  begrotingsjaar  moesten doorvoeren bij allerlei incidenten. Hogere dollarkoersen en olieprijzen waren in hun effecten bijna net erg als lagere dollarkoersen en olieprijzen. Kwam er dan nooit rust aan dit front? 

Die rust kwam er bij het aantreden van Zalm als minister van Financiën in 1994. Er zijn toen nieuwe spelregels ingevoerd. Deze bestaan uit drie onderdelen: het kabinet gaat uit van een behoedzame economische groei. Hierdoor is de kans van het zich voordoen van meevallers groter dan van tegenvallers. Het kabinet stelt een reëel uitgavenkader voor de gehele periode vast. En er is een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Meevallers aan de inkomstenkant gaan terug naar de burger als lastenverlichting of blijven in de schatkist ter vermindering van de staatsschuld. Meevallers aan de uitgavenkant bieden ruimte voor nieuwe uitgaven. 
Deze Zalmnorm is de begrotingsdiscipline zeer ten goede gekomen. Het optreden van Gerrit Zalm werd algemeen als een verademing ervaren na het min of meer adhoc-beleid van zijn voorgangers. Zalm heeft daarmee eigenlijk  verschillende politieke vliegen in een klap geslagen. Hij heeft oeroude VVD-wensen als belastingvermindering en een begin van staatsschuldreductie gerealiseerd. En bovendien heeft hij door rust in de tent  te brengen tijd kunnen winnen voor onderwerpen als verbetering van de departementale beleidsverantwoording en de ontwikkeling van een systeem van corporate governance voor de publieke sector.Dit omvat het geheel van sturen, beheersen, verantwoording en toezicht van  rijksbeleid.

De aan de Zalm-norm inherente  te lage groei-inschatting heeft enerzijds geleid tot aanzienlijke meevallers. Anderzijds moet worden geconstateerd, omdat de Haagse politiek hieraan  niet gewend was, zij opnieuw van de kook raakte. De meevallers hebben ondertussen geleid tot zeer aanzienlijke nieuwe uitgaven, en nog was het niet genoeg. En zo kwam toch  het voortbestaan van de succesvolle Zalmnorm onder druk te staan. 

In de periode van begin december 2000 tot aan het kabinetsaccoord over de begroting 2002 eind april is er in en buiten het parlement een levendige discussie over dit onderwerp gevoerd.   Even voor Sinterklaas 2000 lanceerde Melkert, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, in het programma Buitenhof de stelling dat er in de begroting 2002 meer geld naar zorg en onderwijs moet, te financieren uit de zogenaamde inkomstenmeevallers met een omvang van 15 - 25 miljard.  Marijnissen van de SP is er natuurlijk als de kippen bij om op 5 december over deze stelling de reactie van de minister van financiën te vragen. Marijnissen verbindt aan deze vraag nog wel een interessant analyse. Hij noemt de Zalmnorm in werkelijkheid een Zalmnet, waarmee de VVD de PvdA en D66 in de touwen houdt. 
Een niet zo gekke gedachte van de SP-voorman, omdat de VVD zowel in de coalitie als in het parlement in een minderheidspositie verkeert, heeft zij bij de achtereenvolgende regeeraccoorden de Zalmnorm geintroduceerd resp. gehandhaafd. Logisch is het dan ook, dat de VVD in de daaropvolgende debatten uiterst rustig reageert. Een breuk met de Zalmnorm is een breuk met Paars. 
De minister antwoordt laconiek, dat hij zich aan het afgesproken beleid houdt en dat voor  tussentijdse wijziging van de spelregels van het regeeraccoord in het kabinet geen meerderheid, maar unanimiteit vereist is. Melkert voegt aan het debat toe, dat hij ervan uitgaat dat de coalitiepartijen er straks gezamenlijk wel uitkomen. Van CDA-zijde wordt bij monde van Balkenende tevergeefs getracht bij Melkert steun te verwerven voor de gedachte om de formule voor de inkomstenmeevallers te wijzigen. In plaats van 50% voor lastenverlichting en 50% voor staatsschuldreductie zou er 75% naar de schuldreductie en 25% voor het maken van een afweging tussen lastenverlichting, schuldreductie of extra uitgaven moeten zijn. De minister is zoals te verwachten viel niet bereid te tornen aan het schot tussen inkomsten- en uitgavenmeevallers.

Een week later bij de Najaarsnota 2000 wordt van CDA-zijde dit verhaal herhaald. Er lijkt dan weer rust in dit dossier. Totdat D66- minister Borst van volksgezondheid in een TV-interview van 28 december weer eens aankondigt, dat zij met haar portefeuille zal zwaaien als er voor de zorg niet meer geld komt op de begroting 2002. Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links, stelt deze uitspraak op 16 januari 2001 in het vragenuur van de Kamer aan de orde. Hij vraagt aan de minister van financiën of hij zich nu niet door zijn collega’s met zijn Zalmnorm geisoleerd voelt. De minister voelt zich niet eenzaam.

Nog eenmaal, met het PvdA-congres in het verschiet, bepleit Melkert een beperkte bijstelling van de paarse begrotingsregels. Naar dit congres wordt uitgezien, omdat een eventuele uitspraak daar over deze materie  tot een gespannen situatie in het kabinet moet leiden. De kou is van de lucht als zo’n uitspraak uitblijft. En nu de ontknoping!

Het kabinet bereikte eind april een accoord over de begroting 2002. Dit werd een politieke prestatie genoemd. Er komt acht miljard voor extra uitgaven voor zorg, onderwijs en veiligheid en tegelijkertijd wordt de Zalmnorm gehandhaafd. De minister van financiën heeft met maximale creativiteit zijn beleid gehandhaafd. Hij heeft ten behoeve van de uitgavenstijging  rekeninggehouden met derentebesparing als gevolg van de reductie van de staatsschuld en de onderuitputting van de begroting. 
Dit succes gaf de president van de Nederlandsche Bank toch aanleiding voor kritiek. Omdat de minister van financiën niet verplicht is de uitgavenruimte met de gehele stijging van de inflatie te vergroten, heeft hij hiermede zelf een bijdrage tot verdere inflatieverhoging gegeven. Wellicht een juiste constatering, doch het feit dat de regeringspartners en de oppositie, inclusief het CDA, geld voor extra uitgaven wilden zien, dwong de minister en zijn partij met het compromis accoord te gaan. Bovendien werd er ook aan de wensen van partijgenoot, de minister van Onderwijs, tegemoetgekomen.

De discussie gaat voort.

Het probleem van de budgetdiscipline blijft ondertussen toch de aandacht vragen. Bij de kabinetsformatie zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, wil de huidige coalitie worden voortgezet. Dat is, gelet op haar bijdrage in het Najaarsdebat, ook het geval als het CDA bij de formatie zou worden betrokken. Er is een voorzet voor nieuw beleid in  het elfde rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte, ‘Stabiel en duurzaam begroten’. Gesteld wordt dat nu de terugdringing van het enorme begrotingstekort niet meer aan de orde is de economische groei niet langer te laag moet worden ingeschat. Gepleit wordt voor een ‘voorzichtig trendmatig scenario’, waarbij de eventuele meevallers moeten worden ingezet voor de opvang van de gevolgen van de vergrijzing. 

De inschatting van de economische groei voor deze kabinetsperiode was niet behoedzaam, maar te laag. Daardoor zijn de meevallers politiek vertaald in uitgaven, die nogal incidenteel  leken, niet zeer prestatie-gericht waren of bijdroegen aan structurele verbetering van het beleid. Men zou zich de vraag moeten stellen of het uitgavenbeleid in dit verband niet verscherpt  moet worden. Niet alleen omdat ondertussen blijkt, dat de overheid zelf een bron van de verhoogde inflatie is. Maar ook omdat met ingang van de begroting 2002 het Rijk zichzelf heeft opgelegd veel doelmatiger en doeltreffender met zijn middelen om te gaan. 

Voor wat betreft het handhaven van een sluitende begroting of liever nog van een met een bescheiden overschot is het leven de minister van financiën er wat gemakkelijker op geworden. Immers, het is ook een plicht voor de politiek zich aan Brusselse afspraken te houden. Het Nederlandse parlement mag dan wel de fictie hooghouden, dat het daarover gaat; bij grove schending van de overeengekomen budgetregels wacht Nederland een fikse boete. Daarnaast zal de versterking van de marktwerking in de Europese en daarmee Nederlandse economie uiteindelijk haar neerslag moeten vinden  in een vermindering van de collectieve sector.
Blijft nog de vraag te beantwoorden: de minister van financiën beul of vriend?  Ook al zijn de bewoordingen van Melkert over de ‘gesel’ van financiën rijkelijk overdreven moet worden geconstateerd dat financiën een zware rol heeft bij het handhaven van de politieke afspraken, die in een regeeraccoord zijn vastgelegd. Dit geldt eigenlijk ook voor de andere ministers, ook al staan zij voor zware onderhandelingen. Hiermee wil nog niet aangegeven zijn, dat de minister van financiën (en zijn departement) zich tot een financiële Big Brother moet ontwikkelen. In de eerste plaats moeten  ministers, gelet op hun individuele verantwoordelijkheid, zelfstandig hun beleid kunnen waarmaken. Hetzelfde geldt voor de Zelfstandige Bestuurs- Organen, die in een tijd van forse bezuinigingen niet zonder reden op afstand van Den Haag zijn geplaatst. Zo zal, om een ander actueel onderwerp te noemen, de vrij besteedbare ruimte voor de democratisch gelegitimeerde decentrale overheden - via de algemene uitkeringen en de overige eigen inkomsten - niet via allerlei regelingen  mogen worden beperkt. 
Blijft over de minister van Financiën als vriend. Dat heeft Zalm in twee regeerperiodes bewezen. Dat is de belastingbetaler ook opgevallen. Die is er immers meegediend, dat er niet teveel belasting wordt betaald en bovendien de rijksfinanciën voor de langere termijn op orde zijn.








