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de Volkskrant, 8 april 2003 
Geert Reuten 

Alle schuld aflossen is onbenullig 
De staatsschuld aflossen is stompzinnig in tijden van recessie. Ouderen, jongeren en 
toekomstige generaties wordt daarmee geen dienst bewezen. De overheid moet de 
economie juist stimuleren.  

De kabinets-onderhandelaars van CDA en PvdA willen de staatsschuld aflossen en daarom de 
uitgaven gigantisch verminderen. FNV-voorzitter De Waal en politici van de SP en GroenLinks 
verzetten zich hiertegen. Vergeleken met de CDA- en PvdA-voormannen hebben zij kennelijk 
beter nagedacht toen zij zich in economische problemen verdiepten. 

Ik begin met een voorbeeld. Een groot bedrijf, laten we het Endebos BV noemen - de 
bedrijfsnaam is fictief - geeft nieuwe aandelen of een obligatielening uit (de preciese 
eigendomsverschillen hiertussen zijn niet belangrijk voor mijn betoog). U waagt het erop en leent 
geld aan dat bedrijf, en daarvoor ontvangt u rente (of dividend in geval van aandelen). Het bedrijf 
investeert dat geld en levert diensten of maakt producten en verkoopt die - bijvoorbeeld 
schriftelijk onderwijs of pakjes boter. Als het goed gaat, maakt Endebos daarop winst (die winst is 
de bron waaruit het u rente betaalt). Niets aan de hand (op dit vlak althans). Zo gaat het al 
tweehonderd jaar. Bedrijven hebben schuld (aandelen, obligaties of bankleningen). 

Moeten we daarom jammeren? Hoe moet het in de toekomst met al die bedrijven met hun 
schulden aan burgers? En wat erger is, die schulden nemen alsmaar toe. Denk aan toekomstige 
generaties! De vergrijzing! Wat een ramp! Nee. Zo gaat het in een kapitalistisch systeem (leuk of 
niet). Geen ramp als ze bij Endebos inderdaad wat produceren (en bovendien het sjoemelen 
achterwege laten). 

De overheid heeft ook schulden aan burgers (obligaties). Volgens het onderhandelaarsduo 
moeten we die rap aflossen. Maar volgens dezelfde logica zou Endebos dat natuurlijk ook 
moeten doen: liquideer geleidelijk al de bedrijfsonderdelen en betaal al de schulden af 
(slotuitkering aan de aandeelhouders). Klaar. Weg Endebos (en bezjoer aan de mensen die er 
werkten). En volgens hetzelfde principe zouden alle bedrijven grotendeels opgedoekt moeten 
worden. 

Wat doet de overheid eigenlijk? Die levert diensten en producten (politie, onderwijs, wegen). Die 
zou ze voor een 'prijs' kunnen verkopen (net zoals Endebos dat vroeger deed). Maar we hebben 
besloten om dat niet te doen, en in plaats daarvan `belasting' te heffen - dat is ook een soort 
`prijs'. Waarom? Omdat we (thans nog) menen dat iedereen gelijkelijk recht moet hebben op 
politie en onderwijs. Maar je zou natuurlijk - nog steeds onder overheidshoede - de belasting 
kunnen afschaffen en de politie steeds kunnen betalen als die in je straat verschijnt (bij de meest 
biedende wellicht), of je kind iedere onderwijsdag 100 euro meestoppen - af te dragen via de juf. 
Zo doen we het dus (nog) niet. Om diverse redenen vinden we het beter om dat via de belasting 
te laten verlopen, en die overheidsdiensten niet te verkopen. 

Maar hoe moet het nu met de schulden die de overheid heeft - de staatsschuld? Dat is toch een 
ramp? 
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Net zo zeer of net zomin als bij Endebos BV. We kunnen Endebos afbouwen (liquideren), en de 
KLM en Unilever enzovoorts (en ook de banken - die handelen zelfs in leningen en schuld). En 
dan hebben sommige mensen een zak geld. We kunnen ook de staatsschuld aflossen en dan 
hebben sommige mensen een zak geld. Oef. En wat doen die met dat geld? Obligaties kopen? 
Staatsobligaties? Bedrijfsobligaties? Nee want we waren de overheid en de bedrijven net aan het 
opdoeken omdat ze van hun schulden afmoesten. Pakjes boter kopen? Helaas Endebos is 
gesloten. 

Hoe dan? Schulden zijn niet over één kam te scheren. Lenen om te consumeren is heel wat 
anders dan lenen om te investeren (inclusief het kopen van een huis). De CDA- en PvdA 
voormannen lijken te denken dat de overheid of een bedrijf te vergelijken is met het 
consumptieve huishoudboekje van een gezin. Maar zo is het niet. De schulden bij Endebos of de 
overheid zijn geen probleem zolang er productief geïnvesteerd wordt (machines, infrastructuur, 
ziekenhuizen, kennis, cultuur, onderzoek) in iets wat duurzaam is en wat we kunnen doorgeven 
aan volgende generaties. Toen u, lezer, geboren werd, was er veel van dat alles, én torenhoge 
schulden aan elkaar. Laten we daar mee doorgaan. 

De vraag waar het om draait is niet die schulden, maar of mensen - of pensioenfondsen - bereid 
zijn om elkaar geld te lenen (aan de overheid of bedrijven). Het antwoord daarop is nog steeds: 
ja. Voor pensioenfondsen niet in het minst zijn overheidsobligaties een zekere belegging. 

We hebben schulden én vorderingen aan elkaar. We betalen rente (of dividenden) aan elkaar. 
Macro-economisch is schuldaflossing óm de aflossing (en daarmee afbraak) een slechte dienst 
aan ouderen, aan jongeren en aan toekomstige generaties. Het is bovendien stompzinnig dat te 
doen in een tijd van recessie - de overheid zou de economie dan juist moeten stimuleren, niet 
afbreken. 

FNV-voorman de Waal en de SP- en GroenLinks-politici hebben dus groot gelijk zich te verzetten 
tegen de voorgestelde economische politiek van het duo Balkenende-Bos. 

 


