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Cor Mol
I.F. Stone: If you want to know about governments, all you have to know is two words,
“governments lie”.
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Actualisering

De EMU-schuld eind 2013 bedraagt volgens het CEP 2014 450 mld. De belastingclaim op de
pensioenreserves bedraagt eind 2013 ca 460 mld, zodat we netto eind 2013, buiten de activa op de
staatsbalans, een negatieve schuld van € 10 mld. bezitten. Zodra de CBS gegevens van de EMU-
schuld 2013 beschikbaar zijn (31 maart 2014) zal deze bijdrage worden bijgewerkt. De
Pensioengegevens 2013 (http://cormol.wordpress.com/2013/12/10/pensioenen-2013/) zijn
reeds beschikbaar en geactualiseerd. 

Als men het in Nederland over onze overheidsschuld heeft dan worden altijd drie stellingen
geponeerd: 1) die schuld is te hoog (§2); die schuld stijgt onrustbarend snel (§3) en 3) de rentekosten
op die schuld zijn onhoudbaar (§4). Alle drie de stellingen zijn nergens op gebaseerd zoals we in
deze geheel aangepaste bijdrage wederom zullen aantonen. [1] Tevens plaatsen we de cijfers in
internationaal perspectief (§5). Om de toon te zetten geven we vooruitlopend op de behandeling van
de EMU-schuld eerst de veel geciteerde Z24 Staatsschuld leugenmeter van Mathijs Bouman – stand
9/2/2014:

(http://cormol.files.wordpress.com/2014/02/z24-leugenmeter3.jpg)
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Staatsschuld iedere seconde € 322 lager

De CPB-decemberraming 2013 komt op een schuld voor eind 2013 van € 450 mld. (toename 2013: €
23 mld.) en € 462 mld. voor eind 2014 (toename 2014: 12 mld.). De latente belastingclaim op de
pensioenreserves bedraagt eind 2012 echter 35% van € 1.271 mld. of € 455 mld. Zodat de netto
schuld in werkelijkheid een actief van € 18 mld. is (€ 445- € 427). Als je deze latente belastingclaim
op de pensioenreserves niet in aanmerking neemt, maak je je schuldig aan cry wolf. De stijging van
de belastingclaim op de pensioenreserves laat zich, zoals we nog zullen zien, grofweg en conservatief
benaderen [14] op 35% van de jaarlijkse bruto belastingderving omkeerregel van € 43 mld. (€ 14
mld. plus het rendement over de belastingclaim van € 455 tegen zo’n 4,25%. (€ 19 mld.) samen dus
± € 33 mld. per jaar.  De netto schuld eind 2012 kwam dus op € -18 mld.  De netto schuld einde
2014 wordt dan ca. € 462 – € 455 – 2 x € 33 of € – 49. De overheidsschuld groeit dus als een
koeienstaart zoals Pen dat vroeger placht te noemen. Op basis van 12 mld. stijging in 2014, gaat de
teller overigens maar met € 381 per seconde vooruit in 2014, in werkelijkheid loopt de teller netto
met € -322 per seconde achteruit in 2014.

Maar alvorens ons te verdiepen in de overheidsschuld eind 2012 groot € 427 mld. moeten we eerst
het totale pensioenvermogen eind 2012 groot €1,271 mld. in kaart brengen. [§2] Op dit
pensioenvermogen heeft de staat immers een latente belastingclaim die bij uitkering wordt
geïncasseerd. Die belastingclaim bedraagt ca 35% van die pensioenreserves of €445 mld. [3]

De Nederlandse overheidsschuld is dus per saldo nihil en er is in feite, zoals we nog zullen zien,
sprake van een klein actief groot € 33 mld. per eind 2012. De jaarlijkse toename van de
overheidsschuld wordt geheel gecompenseerd door het gederfde belastingbedrag van ca € 20 mld.
dat (tijdelijk lang) jaarlijks in de pensioenpot wordt gestald. Per saldo verdienen we ook nog ca € 8
mld. per jaar op onze belastingclaim op de pensioenreserves door het extra rendement dat wordt
gemaakt t.o.v. de rente op de overheidsschuld.[4]

Als we situatie vergelijken met het buitenland heeft Nederland eind 2012 een netto actief van €410
mld. in plaats van een overheidsschuld van € 427 mld. Het moet toch kinderlijk eenvoudig zijn om
Eurocommissaris Rehn met deze cijfers uit onze nek te houden? (§6)

_______________________________________________________________________________

§1 De hoogte van de pensioenreserves en de latente belastingclaim op die reserves

Sinds de redes van Klaas Knot DNB (http://cormol.wordpress.com/2013/11/17/mogen-wij-
de-echte-pensioenreserve-cijfers-weten/) weten we dat onze pensioenreserves ca. € 1.271 mld.
bedragen of 212% bbp_2012. [1] Dat is € 186 mld. meer dan de “bekende pensioenreserves” van de
DNB-statistieken waarmee we in eerdere bijdragen
(http://cormol.wordpress.com/2012/12/15/pensioenen-2013/) rekenden. [6] Het
pensioenvermogen en de latente belastingclaim laat zich als volgt specificeren:

Tabel 1 Pensionreserves tweede en derde pijler 2012 en belastingclaim op die pensioenreserves

http://cormol.wordpress.com/2013/11/17/mogen-wij-de-echte-pensioenreserve-cijfers-weten/
http://cormol.wordpress.com/2012/12/15/pensioenen-2013/


31-3-2014 Werkelijke overheidsschuld |  Cor Mol

http://cormol.wordpress.com/2012/12/29/werkelijke-staatsschuld-2012-2014/ 3/21

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/4500-pensionevermogen.jpg)

(1) DNB stelt in zijn statistieken het pensioenvermogen huishoudens op € 1. 060.385. [voor de
aansluiting zie noot 5] Daar moet dus de algemene reserve nog bij. We zullen deze pensioenreserves
tezamen in het verdere betoog als bekende pensioenreserves aanduiden.

§2. De hoogte van de netto-overheidsschuld of eerder het actief per eind 2012

Tabel 2 Overheidsschuld, belastingclaim en netto actief overheid

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/4510-netto-actief-overheid1.jpg)

(1) De EMU-schuld en bbp zijn ontleend aan de december 2013 raming van het CPB en het CBS
voor 2012.

(2) De belastingclaim voor 2013 en 2014 hogen we op met de risicovrije rekenrente van 2,4%, een
target dat voor pensioenlichamen toch haalbaar zou moeten zijn. Eind september 2013 bedroegen
de bekende pensioenreserves samen € 1.101 mld. 
(http://cormol.wordpress.com/2012/12/15/pensioenen-2013/)(2012: €1.085 mld.). Over de
reserves van de derde pijler hebben we helemaal geen informatie. In de periode 2008-2012 steeg de
belastingclaim pensioenreserves jaarlijks, ondanks de crisis van 2008, met gemiddeld €27 mld. (zie
tabel 3).

(3) Het vermogen volgens de staatsbalans ontleend aan de bijdrage De Staatsbalans 2012
(http://cormol.wordpress.com/2013/05/23/de-staatsbalans-2012/). Nadere gegevens over de
correcties en de samenstelling van dat vermogen kun u daar vinden.

(4) Per saldo hebben we dus een fors actief i.p.v. een staatsschuld. De op Twitter klakkeloos
nagekauwde staatsschuldmeter.nl van Mathijs Bouman is dus zoals we eerder aangaven feitelijk een
leugenmeter.
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(5) Mocht er ooit een EMU-norm komen dat het actief van de staat minimaal 60% bbp moet zijn
dan voldoen we daar nu al aan. Dit laat dus zien hoe stompzinnig de classificatie fail to comply van
het Stabiliteitspact voor Nederland is.

§3. De “toename” van de overheidsschuld.

De Nederlander kent volgens De Nederlandse Bank de oorzaken van de toename van de
staatsschuld onvoldoende. [13] Maar de DNB mag zijn site ook wel eens updaten want zijn site licht
de Nederlander uitermate eenzijdig en zelfs misleidend voor. We zullen ze daarbij een handje
helpen.

De toename van de overheidsschuld moeten we zien in het licht van de gestorte pensioenpremies
(werknemer en werkgever). lijfrentepremies, pensioensparen banken, dotaties pensioenen in eigen
beheer, Fiscale Oudedagsreserve, etc. De overheid ziet voorlopig af van belastingheffing op al deze
uit huidige arbeid en winst verkregen inkomsten om die later bij uitkering te belasten. We moeten
ons natuurlijk wel realiseren dat de overheid dat gederfde geld wel anderszins nù moet binnen zien
te halen om de begroting nù kloppend te krijgen. Bij een sluitende begroting betalen
de huidige burgers dus twee keer belasting. {Voor een meer uitgebreide behandeling van de
omkeerregel pensioenen zie de bijdrage Omkeerregel pensioenen en rentelast staatsschuld
(http://cormol.wordpress.com/2013/10/10/omkeerregel-pensioenen-en-rentelast-
staatsschuld/)}

Als een burger dit deed zou het sparen heten , waarop nu dan wel een beter rendement wordt
gemaakt. In de periode 2000-2010 was dat rendement blijkens onderzoek DNB rekenkundig 4,8%
en meetkundig 4,25%
(http://cormol.wordpress.com/2012/04/18/vermogensrendementsheffing/). Dat rendement
werd behaald ondanks de internetbubbel en de grootste crisis na de oorlog van 2008.

Tabel 3 Toename belastingclaim pensioenreserves en overheidsschuld eind 2012

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/4540-mutatie-pensioenvermogen-pensf-en-
verz7.jpg)

(1) Het effect van de bankencrisis blijkt duidelijk. Verder houdt de stijging van de belastingclaim op
de bekende pensioenreserves de stijging van de overheidsschuld makkelijk bij, als je de mutatie
financiële vaste activa (2008) ten gevolge van de bankencrisis elimineert. Die stijging van de
pensioenreserves bestaat uit gestorte premies èn rendement. Dat we de financiële activa verkregen
door verhoging van de schuld niet mogen meerekenen ter compensatie van de toename van de
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schuld is een anomalie in het EMU-stelsel. De hele 3%-norm is trouwens baarlijke nonsens zoals al
eens eerder is aangetoond. (http://cormol.wordpress.com/2013/12/05/3-emu-tekort-en-60-
emu-schuld/)

(2) De onbekende, niet in de officiële statistieken voorkomende pensioenreserves van Knot hebben
we aan het eind toegevoegd, omdat we de tussentijdse mutaties niet kennen.

(3) Naast niet bekende pensioenreserves kennen we natuurlijk ook niet bekende pensioendonaties.
Gelukkig hebben we naast DNB directeur Knot ook nog de Commissie Don zodat we eindelijk
weten wat de belastingdienst totaal uit hoofde van de omkeeregel mist. Per jaar is dat 46% van € 43
mld. premies of ca. € 20 mld. belastingen. [8] Dat zijn geheel andere cijfers dan die we jaarlijks door
de minister van Financiën, of eigenlijk staatssecretaris Weekers,  voorgelogen krijgen. Alleen door de
premiestortingen niet te belasten loopt onze overheidsschuld dus op (zie tabel 1). Eigenlijk hebben
we materieel een begrotingsevenwicht! Mocht dat een jaar niet het geval zijn dan hebben altijd nog
het rendement op de belastingclaim om het gat aan te vullen.

Dat de overheidsschuld niet alleen beïnvloed wordt door het EMU-tekort blijkt uit de volgende
tabel:

Tabel 4 Ontwikkeling EMU-schuld 2000-2012 uitgedrukt in % bbp 2012

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/10000-histerie-omtrent-emu-schuld2.jpg)

(1) Het effect van de crisismaatregelen in 2008 mag u dus niet uitvlakken. Doordat we ca € 60 mld.
bbp toename zijn kwijt geraakt (http://cormol.wordpress.com/2013/10/15/groeien-als-een-
koeienstaart/) lopen we ca 40% of € 24 mld. (4 % bbp) jaarlijks aan belastingen en premies
volksverzekeringen mis. Het effect zonder de mutatie financiële activa laat zien hoe belachelijk die
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EMU-schuld norm van 60% in feite is.  Overigens moet je dan natuurlijk wel rekening houden met
de afwaarderingen financiële activa zoals die in De  Staatsbalans 2012
(http://cormol.wordpress.com/2013/05/23/de-staatsbalans-2012/)zijn verwerkt (feitelijk in 2009).

De mutaties kunnen vanaf 1990 ook als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 1 Cumulatieve ontwikkeling overheidsschuld veroorzaakt door EMU-tekort en
overige mutaties:

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/10000-verloop-emu-schuld-door-emu_tekort-en-
overige-muaties.jpg)

(1) Naast de eerder gesignaleerd mutaties financiële vast activa door de bankencrisis blijkt uit deze
grafiek ook het effect van het verjubelen van staatsdeelnemingen waardoor de EMU-schuld afnam.

Met alle makke die, door de gebrekkige informatievoorziening van de overheid, aan de cijfers van
de pensioenreserves kleven ziet de ontwikkeling van de netto-overheidsschuld er als volgt uit:

Grafiek 2 Overheidsschuld, belastingclaim pensioenreserves en netto overheidsschuld 2000-2012
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(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/10000-schuld-belastingclaim-en-netto-schuld-in-
perc-bbp.jpg)

(1) Vanaf 2008 is de belastingclaim inclusief  het cijfer voor de pensioenreserves van
 levensverzekingsmaatschappijen (claim € 37 mld. of 6,2 % bbp_2008). Het jaar 2012 is inclusief de
additionele claim op de pensioenreserve van Knot (claim € 65 mld. of 10,9% bbp_2012). De jaren
voor 2012 geven dus geen volledig beeld (http://cormol.wordpress.com/2013/11/17/mogen-
wij-de-echte-pensioenreserve-cijfers-weten/).

Indien alle gegevens inzake de pensioenreserves beschikbaar waren zou de groene lijn flink lager
uitkomen. Mogelijk is dat zelfs de reden dat deze gegevens ontbreken. Hoe moet je immers
anders € 54 mld. bezuinigingen, lastenverzwaringen en ombuigingen
(http://cormol.wordpress.com/2013/03/13/tekortreducerende-maatregelen-van-wie/) < die
veelal synoniemen van elkaar zijn omdat de overheid minder presteert voor het zelfde geld >
verdedigen?

En leest u nu het artikel van DNB nog eens door. [13] Mist u iets? Onze minister van Financiën kan
er ook wat van in de miljoenennota 2014:

(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/45999-zo-stelt-de-overheid-het-voor.jpg)

Het antwoord hierop is natuurlijk dat hij dan niet zoveel in de pensioenpot had moeten (laten)
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Het antwoord hierop is natuurlijk dat hij dan niet zoveel in de pensioenpot had moeten (laten)
storten. Ook de investeringen in financiële vaste activa hadden wel eens bij de tekst bij de grafiek
mogen worden vermeld. Van 2008 tot 2012 nam die belastingclaim pensioenen met 22,8 %
bbp_2012  toe (tabel 3).

§4. De ondraaglijke rentelast 2014 die feitelijk een rentebate blijkt te zijn.

Zoals we eerder zagen maken we een rendement van gemiddeld 4,25% op onze belastingclaim. De
rente op de EMU-schuld is nog een grootheid waarover ons Ministerie van Financiën uiterst
schimmig doet. Volgens CBS statline was de rente op de overheidsschuld over 2012 €12,4 mld. Het
Ministerie van Financiën probeert ons met dit [9] soort staatjes het bos in te sturen, waarbij de lagere
overheden, sociale fondsen, extra-comptabele steunoperaties aan de banken een ondoorzichtige rol
spelen. Gelukkig hebben we de miljoenennota 2014 die op een bedrag van € 11 miljard in 2014
komt.[11] Omdat ik onze Koning Willem-Alexander dat in de troonrede heb horen bevestigen [4]
moet dat bedrag wel juist zijn. Voor 2014 laat de winst op onze overheidsschuld van € 7,2 mld. zich
dan als volgt berekenen:

Tabel 5 Winst op staatsschuld – verschil rendement op belastingclaim en rente overheidsschuld

 (http://cormol.files.wordpress.com/2013/11/4560-
marge.jpg)

(1) Over het actief hebben we geen rentebate berekend. Dat bedrag zal minimaal zijn door de
kunstmatig laag gehouden rentestand, waarvan de banken profiteren en waarvoor de burgers
bloeden.

(2) Gelukkig waarschuwt de regering Rutte ons in de miljoennota 2014 voor het effect van een 1%
rentestijging “op termijn” resulterend in een hogere rentelast van € 4,7 mld. Gegeven de looptijd van
de leningen en de hedge posities zal dat nog echter wel even duren voor dat echt
(http://cormol.wordpress.com/2012/05/14/de-een-procent-van-de-jager/) doorwerkt. Helaas
heb ik niets kunnen lezen in de miljoenennota 2014 over het overigens uitermate gecompliceerde
effect (beleggingsmix en hedge posities) van een rentestijging op de pensioenreserves en de
corresponderende belastingclaim. Kennelijk aan één oog blind door alleen naar de linkerkant van de
balans te kijken maar misschien wel aan beide ogen gezien het neo-Colijn beleid van de regering
Rutte I en II (http://cormol.wordpress.com/2013/10/15/groeien-als-een-koeienstaart/). Dat
beleid alleen al zorgt er voor dat onze officiële EMU-schuld 6,5% bbp hoger uitvalt dan zonder het
eerder genoemde bbp-verlies van € 60 mld. het geval zou zijn geweest. (64,8% bbp i.p.v. nu 71,3%)

Om nog even op die ondraaglijke rentelast terug te komen:

Grafiek 2 Ontwikkeling rentelast in mld en in % bbp 1990-2012
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(http://cormol.files.wordpress.com/2013/11/4562-grafiek-renteklosten1.jpg)

(1) In 1992, het jaar van het Stabiliteitspact, bedroeg de rentelast € 16,8 mld. of 6,3% bbp. Voor 2014
zal dat dus € 11 mld. zijn of 1,8% bbp. [10] Als we de 1992 interestlast naar 2014 vertalen op basis
van het percentage bbp dan zou die last in 2014 € 37,7 mld. hebben bedragen.

(2) De rentlast daalde van 6,3% bbp in 1992 naar 2,1% bbp in 2012. Voor 2014 is deze naar
schatting van CPB (bbp)  en miljoenennota (rente)  1,8 % bbp.

§5 Onze “overheidsschuld” in internationaal perspectief

De belangrijkste normen binnen het Stabiliteitspact zijn de norm voor het begrotingstekort
(exclusief verwerving financiële activa en kredietverstrekking ) en de norm voor de EMU-
overheidsschuld in relatie tot het bbp De normen hiervoor zijn respectievelijk 3% en 60% van het
bbp.

Nederland schijnt in de categorie fails to comply thuis te horen waarbij de officiële cijfers uit tabel 2
worden gehanteerd. Dit moet te wijten zijn aan het feit dat de Nederlandse diplomatie zijn huiswerk
niet goed gemaakt heeft of dat de regels niet deugen. Als de regels niet deugen heeft de Nederlandse
diplomatie zijn huiswerk ook niet goed gedaan, dus eigenlijk was in de vorige zin sprake van een
pleonasme. Minister-president Rutte is daarvoor primair verantwoordelijk naast de respectievelijke
ministers van financiën.

De Nederlandse diplomatie moet zijn huiswerk dus maar eens overdoen en het volgende lijstje kan
daarbij van nut zijn:

Tabel 6 Overzicht van het netto actief 2012 en 2011 van de Staat der Nederlanden

http://cormol.files.wordpress.com/2013/11/4562-grafiek-renteklosten1.jpg
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(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/4599-huiswerklijstje-brusselse-diplomaten2.jpg)

(1) Het geld klotst dus over de plinten, zeker in vergelijking met het buitenland.

(2) Het 2011 cijfer van de Knot-aanpassing is benaderd op basis van een risicovrije rekenrente van
2,4% (186/1,024).

(3) Om een vergelijking met de de financiële positie van andere staten mogelijk te maken dient het
pensioenvermogen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds meegenomen te worden.Andere
staten hebben veelal hun pensioenverplichtingen niet afgefinancierd. Omdat we de belastingclaim
op dat vermogen al meegeteld hebben, kunnen we 65% bijtellen. P.M. is in de tabel nog in een
voetnoot opgenomen omdat een zelfde redenering eigenlijk ook van toepassing is op het
pensioenvermogen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Ik zou zeggen laat de andere landen met een EMU-schuld groter dan 60% bbp (kleiner mag ook)
hier hun cijfers maar eens tegen aanhouden en misschien kan Eurocommissaris Rehn er ook een
blik op werpen?

(4) Het OECD- cijfer in de tabel is ontleend aan de onderstaande grafiek .

Grafiek 3 Aandeel pensioenactiva in % bbp 2012
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(http://cormol.files.wordpress.com/2012/12/oecd-pension-in-perc-gdp-2012.jpg)

(1) Het OECD 2012 cijfer pension fund assets voor Nederland van 160,2 % bbp heeft uitsluitend
betrekking op pensioenfondsen. [12] Volgens tabel 1 is dat percentage voor het pensioenvermogen
van die fondsen 156% bbp (935.570/599.338). In werkelijk is dat percentage voor alle
pensioenreserves zoals we eerder zagen 212% bbp eind 2012, d.i. 36% hoger. Het kost al de grootst
mogelijke moeite om de Nederlandse cijfers voor alle pensioenreserves boven tafel te krijgen, op
Europees niveau is dat kennelijk ook onbegonnen werk. [12, blz 9] Voor nadere details zie
(http://cormol.wordpress.com/2013/12/09/pensioenreserves-eu-landen/).

§6. De oplossing van ons EMU-tekort en EMU-schuld “probleem”

De feitelijke oplossing van ons EMU-tekort en EMU-schuld probleem is van een kinderlijke
eenvoud: de omkeerregel pensioenen geheel afschaffen 
(http://cormol.wordpress.com/2013/10/10/omkeerregel-pensioenen-en-rentelast-
staatsschuld/)en de latente belastingclaim bij de pensioenlichamen innen. Met dat geld lossen we
de staatsschuld in één keer af. [11] Het overschot gebruiken we om een echte voorziening voor de
AOW te gaan vormen. De voorkeursbehandeling voor pensioenen wordt afgeschaft en de
vermogens vallen gewoon onder de vermogensrendementsheffing die soswieso op de schop moet
(http://cormol.wordpress.com/2013/07/15/vermogensrendementsheffing-ii-van-dijkhuizen-
ii/). De staat loopt dan ook geen beleggingsrisico meer over die € 445 mld.

Het is te doen gebruikelijk om als argument tegen het afschaffen van de omkeerregel aan te voeren
dat we dan in de toekomst dan minder belasting gaan ontvangen. Een dergelijke reactie heb ik
zowel van Kamerleden van GL als de PvdA gekregen (we noemen maar geen namen) en wordt
oneindig in de media herhaalt. Dat is natuurlijk niet zo omdat afschaffing van de omkeeregel ook in
de toekomst belastinggeld gaat opleveren doordat het inkomen dat dan aan pensioenpremies wordt
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besteed nu wel onderhevig is aan belasting in box I. Dit effect compenseert de derving van de
belasting op de pensioenuitkeringen. Zolang de pensioenreserves niet dalen wordt immers de latente
belastingclaim op die reserves immers eeuwig uitgesteld. [15]

We kunnen natuurlijk de regeling ook zo laten, de pensioenreserves onderwerpen aan
vermogensrendementsheffing met een vrijstelling en in Brussel , met goede argumenten, afdwingen
dat men ons niet langer lastig valt. Voorlopig verdienen we dan ca. €7 mld op de belastingclaim. De
regering moet dan wel overigens met zijn handen van de pensioenreserves afblijven. Ook met de
omkeeregel zijn die reserves niet veilig voor onze politici gegeven de greep in de kas door Rutte
II. Dat zal de Upper Middle Class die door de omkeeregel pensioenen haar forse aandeel van de
totale derving vermogensrendementsheffing kwijt raakt (62% 
(http://cormol.wordpress.com/2013/10/29/toptarief-naar-495-enkele-vragen/)van de premie
wordt afgetrokken door de top 20% inkomens) natuurlijk flink tegen de borst stuiten.

Het voorstel van de heer Evers (zie (http://cormol.wordpress.com/2013/10/10/omkeerregel-
pensioenen-en-rentelast-staatsschuld/)) om een 30% voorheffing op de bij een pensioenlichaam
gestorte premies in te voeren levert ook € 381 mld. maar laat de omkeeregel materieel intact. Met
zijn voorstel bestaat er eind 2012 een restschuld van € 46 mld (7,7% bbp).

Tip: Misschien kan de Dutch State Treasury Agency van het Ministerie van Financiën zijn road show
voor buitenlandse investeerders ook even aanpassen? Daar hebben ze het nog steeds over “Dutch
pensions contain an amount of € 300 bln of deferred taxes”. [7] Oh nee, laat maar, die shows zijn
niet langer nodig en die afdeling kan binnenkort ook worden afgeslankt.

________________________

Bijgewerkt op 11 februari 2014

[1] De rede van Knot in Washington (http://cormol.wordpress.com/2013/11/17/mogen-wij-
de-echte-pensioenreserve-cijfers-weten/) voor alumni van de RUG vormde een goede aanleiding
om de eerdere bijdrage Werkelijke overheidsschuld 2012-2014 geheel te herzien. De bijdrage is
helaas net zo lang geworden, maar dan staan alle gegevens ook weer bij elkaar. Die oude bijdrage is
bijgezet bij de bijdrage waarmee deze site op 8 februari 2012
(http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-kleiner-dan-veelal-
gedacht/) begon.

Klaas Knot, “Stilstand op een hoog
niveau”, http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-
%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf
(http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-
%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf) , blz 5.

[2] Het Nederlandse pensioenstelsel kent drie pijlers:

[a] Eerste pijler: AOW, deze wordt hier verder niet behandeld. De AOW wordt voor een deel in
mindering gebracht op de pensioengrondslag, die basis vormt voor de pensioenpremie.

[b] Tweede pijler: Een vanuit de werkgever (verplichte) pensioenregeling die is ondergebracht bij een
pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij.

[c] Derde pijler: Alle overige regelingen, zoals daar zijn suppletie pensioenen, pensioenen in eigen
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[c] Derde pijler: Alle overige regelingen, zoals daar zijn suppletie pensioenen, pensioenen in eigen
beheer, bank pensioensparen, lijfrentecontracten, Fiscale Oudedagsreserves, etc

De regelingen (b) en (c) zijn gebonden aan het Witteveen kader om de premies fiscaal te vrijwaren
van belastingheffing. Deze heffing vind plaats bij uitkering (omkeerregel). De belastingheffing is
dus uitgesteld en vindt plaats onder de fiscale regels bij uitkering in box I. De gegevens over de
pensioenreserves van de derde pijler zijn nauwelijks beschikbaar. [zie 6]

[3] Het pensioenvermogen bestaat uit de pensioenvoorzieningen en de algemene reserve van de
pensioenfondsen. Omdat de pensioenreserves al contant gemaakt zijn, is de aldus berekende
belastingclaim per definitie ook contant gemaakt. In de niet geheel theoretische situatie dat de
rekenrente onjuist is, heeft dat geen consequenties voor de totale belastingclaim omdat dit alleen een
verschuiving is tussen verplichtingen en algemene reserves, die eens beide tot uitkering komen. Het
35%-percentage is gebaseerd op CPB studie 86, “Vergrijzing verdeeld”, juli 2010, blz. 47. In deze
studie wordt uitgegaan van een aftrek pensioenpremie tegen 52% (te hoog commissie Don:46%) en
een belastingheffing van 35% op de pensioenuitkering, http://www.cpb.nl/node/90
(http://www.cpb.nl/node/90). De commissie Dijkhuizen komt met een tariefvoorstel box I van
minimaal 37%. – 49% met daarnaast op termijn met een gehele fiscalisering van de AOW. Als dat
voorstel wordt opgevolgd zal dit de claim op de pensioenreserves mogelijk verhogen. De politiek
gaat echter zeer onzorgvuldig om met de belastingclaim op de pensioenreserves, getuige het gemak
waarmee de belasting wordt verlaagd (http://cormol.wordpress.com/2013/10/29/toptarief-
naar-495-enkele-vragen/), zonder rekening te houden met het effect op de claim. Misschien
houden overigens sommige politici er wel rekening mee, maar hangen ze dat niet aan de grote klok.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met de (tijdelijk) gederfde indirecte belastingen de straks
nog over de pensioenuitkeringen worden betaald. Het gederfde indirecte belastingpercentage te
benaderen op 13% van het besteedbaar inkomen zijnde ca. 60% van de bruto premie of 8% vaan het
bruto-inkomen.[4] Die 8% komt overeen met een kleine € 102 mld. aan gederfde indirecte
belastingen  over de pensioenreserves (€ 1.271 mld.) Dit bedrag is overigens in de bovenstaande
opstelling niet meegenomen.

CBS, “Van iedere uitgegeven euro belandt 13 cent in de staatskas” , http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3587-
wm.htm (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-
bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3587-wm.htm)  De 13% is hieraan
ontleend, mogelijk wijkt dit percentage af voor boven 65-jarigen. De 60% is een doorsneepercentage
en ook dat wijkt mogelijk af. Het gaat hier om een vrij ruwe benadering, die overigens verder in de
cijferopstellingen geen rol speelt.

De benaderde 8% indirecte belastingen van het bruto-inkomen is ook redelijk in lijn met
onderstaand artikel:

Leon Bettendorf (http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/leon-bettendorf) , Sijbren
Cnossen (http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/sijbren-cnossen) en Casper van Ewijk
(http://www.mejudice.nl/auteurs/detail/casper-van-ewijk),  “BTW-verhoging treft hoge en
lage inkomens even sterk”, http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-
hoge-en-lage-inkomens-even-sterk
(http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-
sterk)
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[4] Dat Koning Willem-Alexander door de regering Rutte-Asscher voor het  Gouden Koets
karretje gespannen werd om in de troonrede de volgende tekst te moeten voorlezen is dan ook een
grof schandaal:

“Momenteel betalen alle Nederlanders samen – zelfs bij de huidige lage rentestand – 11 miljard euro
per jaar aan rente over de overheidsschuld. Als de schuld groeit en de rente stijgt, gaat die rentelast
steeds zwaarder drukken op economische groei, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de
inkomens van mensen.”

Dat Rutte een moeizame verhouding met de waarheid heeft, is nog geen reden om de Koning het
Nederlandse volk in de troonrede te laten voorliegen. Het is maar goed dat Beatrix in 1992, toen de
rentekosten vele malen hoger was, nog onze Koningin was, die had die onzin niet uit haar mond
gekregen.

[5] De aansluiting kan als volgt worden benaderd (een toelichting van DNB ontbreekt in de
statistieken):

(http://cormol.files.wordpress.com/2013/11/4520-aansluiting-statistiek-dnb2.jpg)

Overigens zijn de bedragen bruto zonder aftrek van de belastingclaim. DNB en CBS stellen het
pensioenvermogen van de huishoudens dus systematisch te hoog voor.Zowel voor de berekening
van de belastingclaim als ook voor de materiële vaststelling van de huishoudvermogens dienen de
algemene reserves van de pensioenfondsen te worden meegeteld.

[6] En dus geen € 300 mld. zoals Leen Preesman in een overigens zeer informatief artikel over zijn
zoektocht langs de instanties schreef. De pensioenverplichtingen levensverzekeringen komt sinds
2008 in de DNB statistiek voor en is dan ook vanaf het begin in de bijdrage Staatsschuld kleiner
veelal gedacht (http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-
kleiner-dan-veelal-gedacht/) opgenomen geweest.

Leen Preesman, “”, Onduidelijkheid over herkomst 300 miljard
pensioenvermogen”, http://nederland.ipe.com/nederland-guest/onduidelijkheid-over-
herkomst-300-miljard-nederlands-pensioenvermogen_58530.php#.UogKw8RWxcZ
(http://nederland.ipe.com/nederland-guest/onduidelijkheid-over-herkomst-300-miljard-
nederlands-pensioenvermogen_58530.php#.UogKw8RWxcZ)

[7] DDA, juni 2013, http://www.dsta.nl/english/News/Presentations
(http://www.dsta.nl/english/News/Presentations) , presentatie met als tekst “Dutch pensions
contain an amount of € 300 bln of deferred taxes”

[8] Min Fin, “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties – [IBO Inkomens- en
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[8] Min Fin, “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties – [IBO Inkomens- en
vermogenspositie en subsidiëring
65+’ers]“, http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/09/13/ibo-rapport-inkomen-en-vermogen-van-ouderen-analyse-
en-beleidsopties.html (http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/09/13/ibo-rapport-inkomen-en-vermogen-van-ouderen-analyse-
en-beleidsopties.html) , blz 102

[9] Dit is het zoekplaatje rentekosten van het Min. Fin.

(http://cormol.files.wordpress.com/2013/11/4500-min-fin.png)

[10] Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750, nr. 5, lijst van vragen en antwoorden,
vastgesteld 24 september 2013, blz 16.

[11] Bij een eerdere behandeling van dit onderwerp (zie reactie hieronder) heb ik al eens aangegeven
dat dit natuurlijk gefaseerd moet plaats vinden gezien de omvang van dit bedrag. Het
pensioenlichaam kan de belasting tijdelijk schuldig blijven onder verrekening van interest en zo
gecontroleerd en gefaseerd de portefeuille afwikkelen die voor aflossing nodig is. De kennis van de
DDA zal hier goed van pas komen.

[12]  EOCD, “Pension Markets in Focus 2013″, http://www.oecd.org/finance/private-
pensions/pensionmarketsinfocus.htm (http://www.oecd.org/finance/private-
pensions/pensionmarketsinfocus.htm)

[13] DNB, „Nederlander kent oorzaken hoge staatsschuld onvoldoende“,
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb290078.jsp
(http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb290078.jsp)

[14] Er blijft dus een discrepantie tussen het tarief dat gehanteerd wordt bij derving (46% commissie
Don) en het tarief dat we systematisch hanteren voor de waardering van de latente belastingclaim
bij uitkering van 35%. Die 35% komt uit de CPB vergrijzingsstudie. Voor een deel is dat een
werkelijk tariefverschil tussen het anders genoten inkomen en de belasting bij uitkering door het
progressieverschil, maar het is tevens een conservatieve inschatting van de claim. Een reden voor dit
conservatisme is ook dat sommige politieke partijen een vlaktax promoten met een veel genoemd
tarief van 38%.  De tariefswijziging van 42% naar 38% en 52% naar 49,5% op termijn is ook op den
duur een aanslag op de latente belastingclaim van zo’n € 34 mld
(http://cormol.wordpress.com/2013/10/29/toptarief-naar-495-enkele-vragen/).

[15] Dit is als volgt in te zien:

1 Het omkeerstelsel blijft bestaan:
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(a) Als het pensioen op moment (t+15) tot uitkering komt wordt een bedrag aan
pensioenuitkeringen ter grootte van U(t+15) uitgekeerd en belast. Met welk bedrag U(t+15)
(achterstallig) geïndexeerd is, moet je maar afwachten.

(b) Op moment t+15 wordt echter volgens de omkeerregel pensioenen ook weer een bedrag van
D(t+15) gedoteerd door de dan actieve deelnemers. Hier wordt geen belasting over geheven. D(t+15)
is een voor inflatie en reële loonstijging geïndexeerd bedrag.

(c) Als D(t+15) = U(t+15) ontvangt de staat geen extra belasting. Bij een constant of toenemend
pensioenvermogen komt de latente belastingclaim nooit tot uitkering en wordt dus permanent
uitgesteld. Bij een afnemend pensioenvermogen, wordt alleen over de afname van het
pensioenvermogen belasting ontvangen. Als door grote negatieve beleggingsresultaten wordt
ingeteerd op het pensioenvermogen (er wordt afgestempeld) , verdampt de directe belasting en mist
de staat daarnaast de indirecte belastingen op de bestedingen.

(d) De staat maakt wel ca 8 mld. winst op het verschil tussen rendement (4,25%) op de
belastingclaim (€ 455 mld.) in pensioenlichamen en de betaalde rente op de EMU-schuld € 11 mld.

2. Omkeerstelsel wordt afgeschaft:

(a) Over U(t+15) wordt geen directe belasting meer ontvangen. De indirecte belasting blijft gelijk.

(b) Over D(t+ 15) wordt wel directe belasting geheven. Mogelijk dat D(t+15) lager uitvalt doordat er
inmiddels vermogensbelasting over pensioenreserves wordt geheven en het daarmee niet meer zo
aantrekkelijk is om voor pensioen te sparen. (zie studiecommissie belastingen)

(c) Als door grote negatieve beleggingsresultaten wordt ingeteerd op het pensioenvermogen (b.v.
2008: ca 250 mld. pensioenverplichtingen(CPB), ca 230 mld algemene reserves pensioenfondsen), is
dat een vermogensverlies voor de burgers. De staat mist alleen de indirecte belastingen op de
bestedingen (11-13% van bestedingen). Dit is voor mij al een belangrijke reden om het systeem af te
schaffen, in het toezicht heb ik geen enkel vertrouwen.
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(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3449801/2013/05/30/Inkrimpen-
overheid-levert-geen-geld-op.dhtml)

Je bezoekers kunnen hier soms een adv ertentie zien.
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10 reacties 
1. Transfuus permalink

Met interesse heb ik het artikel gelezen en heb daar ook mijn vragen naar en opmerkingen.
Als eerste is ons staats vermogen nog niet grote als ik onderstaand artikel lees.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Pensioenfonds_ABP
De achter gestelde staats schuld maakt momenteel vele male meer rendement dan de
staatsleningen ons kosten, waarom af lossen.
Dit geld ook voor de staatsbank ABN.
Ps deze bank zou zeer goed gebruikt kunnen worden om de kredietverstrekking een flinke
impuls te geven, door kapitaalsverhoging van de staat.
Verder is het zo genaamd hebben van schuld op zich geen al te slechte zaak, daar politici slecht
kunnen om gaan met ruimte.
Dat de overheid veel minder krampachtig moet te werk gaan, zou een goed zaak zijn.
Het gaat om krediet verstrekking, een royalere krediet verstrekking zou de economie kunnen
vlot trekken en daar is ruimte voor.
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2. El Andres permalink

Zeer interessant artikel waaruit in feite zelfs zonder het volledige netto financieel vermogen
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Zeer interessant artikel waaruit in feite zelfs zonder het volledige netto financieel vermogen
meegeteld te hebben blijkt dat Nederland netto geen staatsschuld heeft.
Ik ben het echter niet eens met de door u aangebrachte oplossing voor de destaatsschuld. In feite
ben ik het niet eens met het idee de staatsschuld af te lossen.
Staatsschuld heeft ten slotte de functie van monetaire transmissie en creëert de mogelijkheid om
anticyclisch beleid te voeren. Hiervoor moet de overheid wel een permanente presentie op de
geld- en kapitaalmarkt kapitaalmarkthebben. Zie bijvoorbeeld Noorwegen die voor de
staatsfinanciering ten slotte niet hoeft te lenen.
Verder meen ik, ondanks het feit dat ik uw mening volledig deel dat commissaris Rehn zich niet
teveel op Nederland zou moeten concentreren, dat het benoemen van de bruto staatsschuld wel
degelijk een rol heeft. Het is ten slotte de waarde die op de markten geherfinancieerd zal moeten
worden. Mede door de verschillen in duration tussen schuld en activa kunnen op termijn ook
nog volatiliteitsverschillen optreden.
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3. cormol permalink
De bovenstaande reacties zijn op een oudere versie. Om de referentie naar dit document te
houden, worden nieuwe versies in de huidige versie gekopieerd. De eerdere versie is hier te
vinden.http://cormol.wordpress.com/2012/02/08/nederlandse-staatsschuld-veel-kleiner-dan-
veelal-gedacht/
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4. A.J.Bosman. permalink
Ook Uw reactie op mijn opmerkingen over punt 7 van dit artikel heb ik met belangstelling
gelezen. Met enige verbazing las ik dat de overheid direct 380 miljard euro kan ophalen bij de
pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen als voorheffing op de pensioenen, door
het omkeerstelsel pensioenen volledig af te schaffen. Ik wist niet dat dit mogelijk zou zijn. In
punt 7 stelt U dat de huidige, ongewenste situatie zelfs eenvoudig te redresseren is. Toen ik de
opmerkingen over punt 7 maakte heb ik me niet gerealiseerd dat het voorstel om het
omkeerstelsel volledig af te schaffen impliceert dat dat niet alleen geldt voor de thans werkenden,
maar ook voor de gepensioneerden! Mijn opmerkingen waren hierop gebaseerd, d.w.z. dat
afschaffing van het omkeerstelsel pensioenen alleen van toepassing is voor de thans werkenden.
Daardoor kwam ik tot de conclusie dat er van aflossing van de staatsschuld geen sprake kon zijn
en dat deze schuld zelfs zou toenemen. Het is daarom dan ook niet juist, zoals U in punt 2 van
Uw reactie opmerkt, dat ik in mijn opstelling rekening moet houden met de vermindering van
de rente door de veel lagere staatsschuld.
Achteraf gezien had mijn opmerking over punt 7 van Uw publicatie eigenlijk een vraag moeten
zijn: Is het, politiek en juridisch gezien, in principe wel mogelijk en technisch uitvoerbaar wat U
voorstelt? In de publicatie waarnaar U via de LINK verwijst geeft U wel een globale calculatie
van het afschaffen van de omkeerregel, maar dat kan natuurlijk geen antwoord zijn op mijn
vraag. Het zou mij niet verbazen als het antwoord op de vraag negatief zou zijn. Men weet b.v.
niet eens hoe de pensioenen zich in de komende 25 jaar ontwikkelen. Een belasting voorheffing
opleggen lijkt mij alleen daarom al riskant. Verder zullen er in die periode zeker ook nog andere
variabelen een rol gaan spelen.
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cormol permalink
Het staat de overheid vrij om het belastingstelsel in te richten zoals dat haar goeddunkt,
uiteraard met instemming van het parlement conform de beginselen van de rechtstaat.
Werkenden noch gepensioneerden worden op geen enkele wijze benadeeld door het voorstel
om het omkeerstelsel pensioenen volledig af te schaffen. Zoals in de literatuur bij de bijdrage
aangegeven is het voorstel dan ook door diverse economen en belastingdeskundigen gedaan.
Kern van het betoog is dat dit potentieel mogelijk is omdat anders natuurlijk van een
wezenlijke vermindering van de staatsschuld geen sprake zou kunnen zijn.De in 7 [ 1a ]
geciteerde literatuur ging daar ook van uit.

Het is tevens onwenselijk om voor de huidige werknemers het stelsel wel af te schaffen, maar
voor het verleden de zaak zo te laten. Er treedt dan immers een vermenging op van deels
belastingvrije en nog te belasten pensioenreserves. In Nederland zijn de pensioenreserves niet
verbijzonderd, wat één van de redenen is van de huidige pensioenproblematiek (b.v. door de
doorsneepremie).

Overigens zijn noch de studiecommissie belastingstelsel [blz 78-79] noch de commissie Van
Dijkhuizen II [blz 121] voorstander van afschaffing van het omkeerregel pensioenstelsel.
Voor hum motivering zie de rapporten.

Als econoom ga ik volgens het voor mij doorslaggevend principe van substance over form uit
van de reële economische situatie en die is dat de netto staatsschuld van Nederland in
vergelijking met andere landen tot de laagste ter wereld behoort. Ik heb daar geen
afschaffing van het omkeerstelsel voor nodig en acht die gegeven het huidige aantrekkelijke
rendementsvoordeel van zo’n euro 6 miljard jaarlijks zelfs onwenselijk.

Het is in het geheel niet riskant om de huidige inkomsten nu te belasten. Het is vanuit het
oogpunt van de staat veel riskanter om het belastingaandeel van ca 1. 085 miljard in een
pensioenpot bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen te stoppen zonder ook
maar iets te zeggen te hebben over het beleggingsbeleid. De deelnemers zitten overigens voor
een belangrijk deel in het zelfde schuitje en werkgevers mogen zelfs meepraten terwijl zij
over de pensioenreserves geen enkel risico meer lopen sinds grootscheepse introductie van het
beschikbaar premiestelsel.
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5. A.J.Bosman. permalink
Reactie A.J.Bosman.
Ik heb met belangstelling Uw artikel “Werkelijke overheidsschuld 2012-2014″ gelezen. In punt 7
stelt U dat door het volledig afschaffen van het omkeerstelsel pensioenen de vrij gekomen gelden
volledig aangewend zouden kunnen worden om de overheidsschuld af te lossen. Dat begrijp ik
niet. In punt 3 zegt U dat deze beslissing op jaarbasis 13,8 mld zou opleveren. Voor 2013 wordt
de schuldtoename echter op 26 mld geschat. Er is van aflossing dus geen sprake.Integendeel,de
staatsschuld neemt in Uw voorbeeld toe met 26-13,8= 12,8 mld ! Bovendien zal de belastingclaim
in de toekomst steeds kleiner worden,omdat er geen belasting meer naar de toekomst wordt
overgeheveld. Hierdoor zal de staatsschuld nog sneller stijgen .Over zeg 25 jaar, is dan de
belastingclaim volledig verdwenen, maar hebben we nog wel een grote staatsschuld. Veel groter
zelfs dan op het moment toen er besloten is om het omkeerstelsel pensioenen volledig af te
schaffen! Uw bewering dat we eigenlijk helemaal geen grote staatsschuld hebben van wege de
belastingclaim kan ik daarom dan ook niet begrijpen.
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cormol permalink
http://wp.me/a2cFLw-2m4

1. Bovenstaand LINK maakt, neem ik aan, duidelijk dat de staat direct € 380 miljard kan
ophalen bij de pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen als voorheffing op de
pensioenuitkeringen. Omdat de deze belasting bij uitkering van de pensioenen wordt
verrekend is de netto pensioenuitkering gelijk. Dit bedrag kan onder verrekening van interest
gefaseerd worden geïnd om de pensioenfondsen in staat te stellen hun portfolio geleidelijk af
te bouwen. Omdat al het geld wordt aangewend om de overheidsschuld af te lossen, wordt
niet ingeteerd op het vermogen van de staat en blijft het houdbaarheidstekort dus gelijk.
‘Houdbaar’ betekent hier dat huidige en toekomstige generaties in verhouding hetzelfde
profijt van het overheidsoptreden hebben, zonder dat het belastingpeil of de overheidsschuld
oploopt. (de Kam, Caminada)
Technisch vereist de inning van die 380 miljard enige planning en fasering om de portfolio
van de pensioenfondsen gefaseerd af te bouwen. Dit kan onder verrekening van rente
worden geregeld. Bovendien kan de hele staatsschuld contractueel niet in één keer worden
afgelost. (zie § 4 hierboven)

2. In uw opstelling moet u rekening houden met de vermindering van de rente over de veel
lagere staatsschuld. In bovenstaand overzicht ontvangt de staat € 5,8 mld. minder doordat
het rendement bij de pensioenfondsen € 16,9 mld. hoger is dan de rente die over de
overheidsschuld minder wordt betaald (€ 11,1 mld.).

3. Uiteraard dient de overheid het EMU tekort op termijn terug dringen en overschotten te
creëren als de economie op volle toeren draait geheel volgens het neokeynesiaanse
begrotingsbeleid. Dit om te voldoen aan de 3%-norm van het Stabiliteitspact. De
overheidsschuld problematiek staat hier los van.

4. Mijn pleidooi is dat het geld dat vrijkomt door afschaffing van de omkeerregel volledig
wordt aangewend om de staatsschuld af te lossen en NIET gebruikt wordt om tekorten op te
vangen. Het kabinet Rutte-Asscher doet nu wel een greep in de pensioenkas door het geld
dat vrijkomt door de pensioenregeling te versoberen aan te wenden om het begrotingstekort
te verminderen. Dit gaat ten koste van het houdbaarheidstekort van de overheidsfinanciën.

5. Zoals in mijn bijdrage gesteld, is het misschien niet verstandig om het stelsel thans op te
heffen omdat de staat dan het rendement dat de pensioenfondsen maken misloopt. Dat gaat
echter alleen op zolang de betaalde rente op de staatsschuld lager is dan het rendement dat
de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen op hun beleggingen maken.

Beantwoorden
Bewerken

6. Dhr JC Kortekaas permalink
Naast de latente belastingclaim is er ook nog eens een latente claim opgebouwd voor de Premie
Zorgverzekeringswet.
Vanuit outer space zie Calvijn&Colijn tevreden toe dat Zwitserland en Nederland de
calvinistische financiele principes goed hebben ingebouwd.
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Bewerken
7. Jan Elbers permalink

Artikelen als deze zijn altijd in miljarden, voor de gewone man niet te bevatten.
Schulden en oplossingen komen ook in gewone huishoudens voor.
Het zou zinvol zijn de staatsschuld en de bezuinigingen te relateren aan een normaal
huishouden, gesplitst naar inkomensgroepen.
Wellicht zijn deze artikelen er al, zo ja dan ontvang ik graag een link.

Beantwoorden
Bewerken

cormol permalink
Die koopkrachtplaatjes zijn natuurlijk allemaal nogal afhankelijk van de persoonlijke
situatie. Misschien heeft u hier wat aan:

http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Koopkracht/koopkrachtrapport_2012-
2017_nieuw_regeerakkoord.pdf
http://www.vakcentralemhp.nl/docs/MHP-notitie-koopkracht-2012.pdf
http://www.vakcentralemhp.nl/docs/koopkrachteffecten.pdf
http://www.vakcentralemhp.nl/persberichten.asp
http://www.nibud.nl/over-het-nibud/actueel/nieuws/artikel/koopkrachtberekeningen-nibud-
vrijwel-iedereen-levert-in.html

http://www.cpb.nl/publicatie/effecten-van-het-regeerakkoord-voor-de-marginale-druk

Overigens is een belangrijk deel van de maatregelen nog tekentafel werk en kan de
uitwerking anders uitpakken.

Aan de staatsschuld kan de gewone man toch niets doen, behalve stemmen. Niet dat dit iets
uitmaakt want de staatsschuld gaat toch altijd omhoog.
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