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Van de redactie
Leen Hoffman, eindredacteur
Nederland heeft al enkele jaren een fors spaaroverschot en dus een fors overschot op de
lopende rekening van de betalingsbalans. Nederland doet het dus economische goed.
Maar is die conclusie wel correct? De Europese schuldencrisis heeft duidelijk gemaakt dat
een langdurig groot tekort op de lopende rekening van een EU-lidstaat voor zowel de
lidstaat zelf als de andere lidstaten negatieve effecten kan hebben. Daarom gaat de
Europese Commissie de lopende rekening van de betalingsbalansen, als onderdeel van
haar macro-economische onevenwichtigheidsprocedure, monitoren. In zijn artikel
analyseert Donders, directeur van de Wim Drees Stichting, deze problematiek. Hij komt
tot de conclusie dat vermindering van het spaaroverschot geen gunstig effect zal
hebben, noch op de Nederlandse economie, noch op die van de EU-lidstaten. De Ecofinraad heeft dan ook besloten dat overschotten op de lopende rekening niet tot sancties
zullen leiden. Een dergelijke conclusie is niet onbelangrijk nu extra bezuinigingen dreigen
om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.
Van even groot belang daarvoor is het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
Waar voor ons belastinggeld? De Kam geeft in dit nummer van TvOF een samenvatting
en plaatst er enkele kanttekeningen en nuances bij. De belangrijkste conclusie blijft
ondubbelzinnig overeind: maatschappelijke problemen worden niet per definitie
effectiever aangepakt door meer budget ter beschikking te stellen en door een grotere
inzet van personeel.
Veraart bespreekt in zijn artikel de noodzakelijke ordening van het Nederlandse
hoofdrailnet. Hij concludeert dat door inrichting en intensief gebruik van de
infrastructuur van het spoor de voordelen van het monopolie groter zijn dan die van het
invoeren van meer concurrentieprikkels waarvoor de minister van Infrastructuur en
Milieu heeft gekozen. Hij pleit voor een zorgvuldige afweging en wijst op het gevaar dat
het rijk bij meer concurrentie op het spoor in de toekomst zal worden geconfronteerd
met onverwachte en ongewenste effecten.
De laatste twee artikelen gaan over de lagere overheden. Allers toont in de bewerking
van zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen aan dat de financiering van gemeenten
nodeloos ingewikkeld is. Gemeenten krijgen hun middelen van het rijk via 91
verschillende soorten van uitkeringen met hun eigen verschillende criteria. Echter, het
totaal van de uitkeringen wordt nauwelijks anders over gemeenten verdeeld dan de
belangrijkste uitkering, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het drastisch
reduceren van het aantal uitkeringen zal dan ook tot weinig problemen leiden.
De financiering van de Waterschappen is eveneens ingewikkeld. Hoeben schrijft over de
bekostiging van het waterbeheer zoals dat geregeld is in het Bestuursakkoord Water.
Wie moet financieel de lasten dragen van de verbetering van de primaire waterkeringen?
Hoeben concludeert dat, nu ook de waterschappen daaraan zullen gaan meebetalen, het
minder vanzelfsprekend is nog langer het profijtbeginsel als uitgangspunt bij de
bekostiging te hanteren. Een vereveningsfonds zou de groter wordende
kostenverschillen tussen waterschappen kunnen verkleinen.
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