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VAN DE REDACTIE
De toekomst van de aanvullende pensioenen staat momenteel in het brandpunt van de
belangstelling. Raymond Gradus en Lucien Vijverberg bespreken in hun bijdrage aan dit
nummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën een pensioensysteem waarbij niet langer
sprake is van een toegezegde uitkering, maar van afspraken over de inleg van een bepaalde
premie. Dit systeem maakt een eind aan de subsidiëring van de pensioenopbouw van oudere
werkende deelnemers door jonge werkende deelnemers. De auteurs besteden in hun bijdrage
aandacht aan een compensatiesysteem dat ervoor zorgt dat het nadeel dat voor de huidige
deelnemers uit de overstap op het door hen gepresenteerde alternatieve systeem voortvloeit
binnen de perken blijft.
Flip de Kam bespreekt hoe het Centraal Planbureau (CPB) en de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de gemiddelde en de marginale
lastendruk op arbeid berekenen. Hij laat vervolgens op basis van cijfers uit een recente
OESO-studie zien dat de wig tussen de arbeidskosten en het bijbehorende nettoloon in
Nederland nauwelijks groter is dan gemiddeld in het OESO-gebied en kleiner is dan in de
omringende landen uit de eurozone.
Op 25 mei 2014 vonden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Herman Matthijs
geeft in zijn bijdrage een beeld van de ontwikkeling van de uitgaven van dit orgaan en van de
kosten per Europarlementariër sinds 2003.
Roefie Hueting en Bart de Boer plaatsen kanttekeningen bij een artikel van Marjan Hofkes en
Harm Verbruggen over groene ‘welvaartsmaten’ dat eerder in dit tijdschrift verscheen. Dit
nummer bevat tevens een naschrift van Hofkes en Verbruggen.
In de Verenigde Staten van Amerika is het voeren van conjunctuurpolitiek via de federale
begroting heel gewoon, maar in Europa ontbreekt die mogelijkheid. Op 6 mei 2014
organiseerde de Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën een Dreesseminar over de
vraag of de Europese Unie een grotere rol kan spelen bij het beperken van conjuncturele
onevenwichtigheden, met als titel: Beleidscoördinatie in Europa. Samen de cyclus te lijf?
Hans Timmer en Jeroen Hessel verkenden tijdens dit seminar de (on)mogelijkheden, waarna
Marko Bos de discussie aftrapte. Dit nummer van het Tijdschrift voor Openbare Financiën
bevat een samenvatting van de inleiding van Hans Timmer, van de hand van Flip de Kam.
Niels Gilbert en Jeroen Hessel hebben de inleiding van de tweede auteur tot een artikel
uitgewerkt; Marko Bos en Bart van Riel deden dat met de inleiding van de eerstgenoemde
auteur. Een korte impressie van de discussie waarmee het seminar werd afgerond sluit dit
nummer af.
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