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Bijlage:

Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en

Groei Pact en de normen uit het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur de publieke

investeringen van lokale en regionale overheden onbedoeld verdrukken. Bij de voorbeelden wordt

uitgegaan van Nederland. Er wordt een oplossing voor het probleem gepresenteerd. Die oplossing

bestaat er uit dat de huidige methodiek van berekening van het werkelijk toegestane EMU-tekort uit de

zogenaamde landen specifieke Middellange Termijn Doelstelling wordt aangepast en de definitie van

de Middellange Termijn Doelstelling anders wordt vormgegeven. Deze oplossing creëert geen

mogelijkheden voor de lidstaten om de begrotingsdiscipline die van de huidige regels uitgaat en het

toezicht op de naleving ervan, te omzeilen.

Huidige EMU-regels eenzijdig gericht op macro-economische stabilisatie

Waardoor worden publieke investeringen van lokale en regionale overheden in Europa onbedoeld

afgekneld? Dat komt doordat de Europese regels voor schuldbeheersing uit het Stabiliteit en Groei

Pact en het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur alleen zijn gericht op het beheersen van

de ontwikkeling van de schulden van de centrale overheden en niet op het beheersen van de

schulden van lokale en regionale overheden.

Om beter zicht te krijgen wat dit voor de begrotingsruimte van lokale en regionale overheden betekent,

is eerst een korte uiteenzetting nodig wat goede redenen zijn om als overheid schuldfinanciering te

gebruiken. Er zijn twee goede redenen om als overheid schulden aan te gaan.

Ten eerste kunnen bij terugvallende belastinginkomsten door een recessie met schuldfinanciering de

lopende uitgaven, enigszins op peil worden gehouden om zo extreme armoede door werkeloosheid te

voorkomen en vraaguitval in de economie te dempen. Dit is sociaal gewenst en voorkomt

economische schade. Niet alleen Keynesianen vinden dit positief ook Neoklassieke economen

omarmen deze vorm van schuldfinanciering vanuit het oogpunt van belastingverevening in de tijd. Wel

loopt de schuldquote van de overheid door deze schuldfinanciering op. Voorwaarde voor deze vorm

van schuldfinanciering is dan ook dat de overheidsschuld houdbaar blijft èn dat in betere tijden de

schuldquote weer wordt afgebouwd. Deze macro-economische stabilisatie met schuldfinanciering van

lopende uitgaven is in de regel een taak van de nationale overheid.

Een tweede goede reden voor een overheid om schulden aan te gaan, is om publieke investeringen te

financieren. Met schuldfinanciering worden de kosten van publieke investeringen bij toekomstige

gebruikers neergelegd. Lokale en regionale overheden gebruiken hoofdzakelijk deze vorm van

schuldfinanciering. Daarmee geven ze invulling aan het profijtbeginsel. Een gemeente legt met een

lening een nieuw riool aan waarop de inwoners worden aangestoten. De inwoners betalen een

rioolheffing voor het gebruik van het riool aan de gemeente. Met de opbrengst uit de rioolheffing

betaalt de gemeente de rente op de lening en lost de gemeente de lening af. Deze invulling van het

profijtbeginsel is voor de maatschappij economisch gunstig.
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Schuldfinanciering van publieke investeringen vergt wel een structureel EMU-tekort. Elk jaar doen

gemeenten vervangingsinvesteringen. Deze investeringen worden ieder jaar duurder door alleen al

inflatie. Ook een stijging van het aantal inwoners en hogere technische en wettelijke eisen doen de

omvang van investeringen toenemen. Daarom moeten gemeenten met het voortschrijden van de tijd

steeds hogere leningen voor investeringen afsluiten. Steeds hogere leningen betekenen feitelijk een

jaarlijks EMU-tekort.

De regels van het Stabiliteit en Groei Pact en het Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur zijn

juist gericht op het beheersen van schuldfinanciering door macro-economische stabilisatie en houden

geen rekening met schuldfinanciering van publieke investeringen. Voor hun begrotingsbeleid moeten

landen van de Europese regels sturen op de Middellange Termijn Doelstelling. De Middellange

Termijn Doelstelling voor een lidstaat uit het Stabiliteit en Groei Pact moet van het Verdrag voor

Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur minimaal -/- 0,5% van het bbp bedragen. Bij een lage schuld mag

de Middellange Termijn Doelstelling minimaal -/- 1% van het bbp bedragen. De Middellange Termijn

Doelstelling (MTD) is het voor conjunctuur geschoond EMU-saldo waarop een lidstaat met zijn

begrotingsbeleid moet koersen.

Afgaand op de economische resultaten uit het verleden betekent deze norm voor Nederland, dat in

economisch slechte tijden met het begrotingsbeleid mag worden gekoerst op een werkelijk EMU-

tekort dat oploopt naar maximaal -/- 2,5% van het bbp. Voor de berekening van het werkelijk

toegestane EMU-tekort moet het effect van een negatieve output gap van de economie op de

overheidsfinanciën als extra tekortruimte worden afgetrokken van de MTD.

In goede tijden als de overheidsschuld moet worden afgebouwd, betekent deze norm voor het

Nederlandse begrotingsbeleid dat het werkelijke EMU-saldo moet groeien naar een EMU-surplus van

minimaal + 1,5% van het bbp. Voor de berekening van het werkelijk toegestane EMU-tekort moet het

effect van een positieve output gap van de economie op de overheidsfinanciën als surplus bij de MTD

worden opgeteld.

Bij het herstel van de economie komende jaren moet de Nederlandse overheid inclusief gemeenten,

provincies en waterschappen dus toegroeien naar positieve EMU-saldi om de EMU-schuldquote te

verlagen.

Mechanisme waardoor publieke investeringen worden afgekneld

Nationale regels in de Eurolanden en zeker ook in Nederland zijn er in de regel op gericht dat lokale

overheden lenen voor publieke investeringen en niet voor lopende uitgaven. Nederlandse gemeenten,

provincies en waterschappen voeren een stelsel van dubbel boekhouden in baten en lasten. De

begroting in baten en lasten moet in meerjarig perspectief reëel en structureel in evenwicht zijn. Het

eigen vermogen op de balans mag niet negatief zijn en als dat wel het geval is, moet het negatieve

eigen vermogen onder toezicht van hogerhand worden weggewerkt. Daardoor kan het bezit op de

balans maximaal voor 100% worden belast met schuld. De ontwikkeling van de schuld wordt met zes

wettelijk verplichte financiële kengetallen gemonitord.

Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen lenen door deze wettelijke eisen dus

hoofdzakelijk voor publieke investeringen en voor die investeringen hebben ze dus een structurele

EMU-tekortruimte nodig. Maar de Europese regels uit het Stabiliteit en Groei Pact en het Verdrag voor
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Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur eisen in goede jaren een werkelijk EMU-overschot van de gehele

overheid van de lidstaat. Een EMU-tekort voor de gezamenlijke gemeenten, provincies en

waterschappen betekent dan, dat de nationale overheid een nog groter EMU-overschot moet behalen.

Bij een structurele EMU-tekortruimte van 0,5% van het bbp voor de Nederlandse gemeenten,

provincies en waterschappen moet het EMU-saldo van de nationale overheid in economisch goede

tijden meer dan 2% van het bbp positief zijn. Politiek is dat niet verkoopbaar omdat het benodigde

EMU-overschot voor de nationale overheid daarmee onwerkelijk hoog wordt.

Figuur 1. geeft het EMU-saldo van de Nederlandse overheid in de afgelopen twintig jaar weer. De

overheidsschuld van Nederland wordt als houdbaar gezien. De figuur toont dat daar geen

begrotingsoverschotten van minimaal 1,5% van het bbp voor nodig zijn. Alleen in het jaar 2000 was

het begrotingsoverschot hoger dan1,5% van het bbp. In de jaren voor 1995 was sprake van alleen

maar EMU-tekorten. Er geldt de logica van de evenwichtsschuld van Domar. De EMU-schuldquote

van de overheid wordt na een recessie voornamelijk door nominale groei van het bbp weer omlaag

gebracht.

Figuur 1. Ontwikkeling EMU-saldo Nederland 1995-2014 in % bbp (bron: CBS)

Het gevolg van het benodigde hoge surplus tijdens economisch betere tijden vanwege het Stabiliteit

en Groei Pact en het aanvullende verdrag is, dat de nationale politiek met of krachtens nationale

wetgeving gaat beknibbelen op de EMU-tekortruimte voor lokale en regionale overheden. Dat creëert

voor de nationale overheid meer begrotingsruimte. In Nederland gebeurt dat inperken van de EMU-

tekortruimte voor gemeenten, provincies en waterschappen krachtens de wet HOf. Door dit

mechanisme komen lokale en regionale publieke investeringen in Nederland en in de andere

Eurolanden onnodig in de knel. Maatschappelijke opgaven blijven daardoor liggen en het achterblijven

van de publieke investeringen heeft een negatief effect op de werkgelegenheid en op de economische

groei.

In de Nederlandse situatie wordt bij een toegestaan EMU-tekort van 0% voor gemeenten, provincies

en waterschappen 3,5 miljard euro aan publieke investeringen onbedoeld afgekneld. Daarmee blijven

belangrijke maatschappelijke opgaven liggen. Publieke investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur zijn

onmisbaar voor economische groei en leveren veel werkgelegenheid op.
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Daarom tast het afknellen van de publieke investeringen van gemeenten, provincies en

waterschappen ook de economische groei en de werkgelegenheid aan. Bij jaarlijks 3,5 miljard euro

aan publieke investeringen gaat het om meer dan 50.000 voltijds banen.

Een EMU-saldo van 0% van het bbp (of hoger) voor de gezamenlijke gemeenten, provincies en

waterschappen leidt tot een afbouw van hun gezamenlijke schuld tot nihil. De huidige schuld van de

gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen is op dit moment niet hoog. Figuur 2. toont de

ontwikkeling van de schuld van de totale Nederlandse overheid (blauwe lijn), van de centrale overheid

(ronde lijn) en van de sector lokale overheid (groene lijn) in procenten van de inkomsten. Duidelijk is te

zien dat de gezamenlijke schuld als aandeel van de inkomsten van gemeenten, provincies en

waterschappen laag is. Afbouw daarvan door de toegestane EMU-tekortruimte te beperken of zelfs op

nul te zetten is onzinnig.

Figuur 2. Ontwikkeling schuld in % van inkomsten Nederlandse overheid (bron: CBS)

Oplossing voor veilig stellen EMU-tekortruimte publieke investeringen

Een oplossing voor het probleem van het verdrukken van publieke investeringen van lokale en

regionale overheden bestaat er uit dat de Europese regels van het Stabiliteit en Groei Pact expliciet

een bescheiden structurele EMU-tekortruimte voor lokale en regionale publieke investeringen

uitzonderen van de vaststelling van de Middellange Termijn Doelstelling van een lidstaat. Deze

structurele EMU-tekortruimte voor publieke investeringen kan vervolgens apart als structurele

tekortruimte voor publieke investeringen van lokale en regionale overheden bij de berekening van het

werkelijke toegestane EMU-tekort uit de Middellange Termijn Doelstelling worden meegenomen.

De omvang van deze structurele EMU-tekortruimte voor publieke investeringen van lokale en

regionale overheden kan per lidstaat met een betrekkelijk eenvoudige rekensom objectief worden

vastgesteld. In de Visie decentrale overheden op streefwaarde EMU-tekort van 2015 hebben wij de

methode voor de berekening van de benodigde EMU-tekortruimte uiteengezet en voor de

Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen berekend. Deze EMU-tekortruimte voor

publieke investeringen bedraagt -/- 0,5% van het bbp. Deze wijziging van de methodiek voor het

vaststellen van het werkelijk toegestane EMU-tekort uit de Middellange Termijn Doelstelling tast het

toezicht op de naleving en de vereiste begrotingsdiscipline uit het Stabiliteit en Groei Pact niet aan.
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Er is in Europees verband afgesproken het verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur voor 1

januari 2018 op te nemen in de reguliere regels van het Stabiliteit en Groeipact. De Europese

Commissie heeft het voornemen in het voorjaar van 2017 een witboek hierover te publiceren.

Dit is het logische moment om de Europese regels voor het vaststellen van de landen specifieke

Middellange Termijn Doelstellig aan te passen. Bij die aanpassing kan een landenspecifiek te bepalen

EMU-tekortruimte voor publieke investeringen van lokale en regionale overheden expliciet worden

uitgezonderd van de Middellange Termijn Doelstelling. Aanvullend moet worden bepaald dat deze

structurele EMU-tekortruimte voor publieke investeringen apart bij de berekening van het werkelijke

toegestane EMU-tekort uit de Middellange Termijn Doelstelling moet worden meegenomen.

In Europees verband is gesproken over flexibele toepassing van het Stabiliteit en Groei Pact. Naar

onze mening biedt een flexibele toepassing van het Stabiliteit en Groei Pact geen blijvende oplossing

voor het verdrukken van publieke investeringen van lokale en regionale overheden door het Stabiliteit

en Groei Pact en het aanvullende Verdrag voor Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur. Wel kan een

flexibele toepassing tot 2018 tijdelijk de grootste belemmeringen wegnemen.


