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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het 
economische herstel
(XXXX/2010(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het interne werkdocument van 12 augustus 2009 van de Commissie over de 
staatsfinanciën in de EMU in 2009 (SEC(2009)1120),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2009 over de houdbaarheid op 
lange termijn van de overheidsfinanciën in de context van het economische herstel 
(COM(2009)0545),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 28 januari 2009 aan de Raad inzake de 
actualisering voor 2009 van de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Gemeenschap en inzake de tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2009)0034),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2008 over de EMU@10: de eerste 
tien jaar Economische en Monetaire Unie en de uitdagingen van de toekomst1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 maart 2009 over het Europees economisch 
herstelplan2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 januari 2009 over de overheidsfinanciën in de 
EMU - 2007-20083,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 juli 2008 over het jaarverslag 2007 van de 
ECB4,

– gezien de aanbevelingen van de top van Pittsburgh om de inspanningen ter ondersteuning 
van de groei vol te houden tot het herstel zich echt heeft doorgezet,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Commissie in haar mededeling aangeeft zich zorgen te maken over de 
negatieve langetermijngevolgen van de vergrijzing van de bevolking en van het 
toenemende aandeel van de sociale uitgaven in het BBP op de potentiële groei en op de 
overheidstekorten,

B. overwegende dat de voorspellingen in de mededeling gebaseerd zijn op hypothesen voor 
het jaar 2060, die vanzelfsprekend nog zullen veranderen,

                                               
1 PB C 16 E van 22.1.2010, blz. 8.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0123
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0013
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0357
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C. overwegende dat de lidstaten ermee ingestemd hebben inspanningen te doen om hun 
functioneringskosten te verminderen, hun medische uitgaven onder controle te houden en 
hun gezondheids- en pensioenstelsels te hervormen,

D. overwegende dat de tekorten en de schuldquote in alle lidstaten gestegen zijn als gevolg 
van de conjuncturele daling van de belastinginkomsten en de tenuitvoerlegging van de 
door de Commissie aanbevolen buitengewone herstelmaatregelen,

E. overwegende dat overheidsschulden op de markt beoordeeld worden door dezelfde 
ratingbureaus die vóór de financiële crisis de met aandelen van privébedrijven verbonden 
risico’s onderschat hebben,

F. overwegende dat de Commissie terecht beweert dat er geen duidelijke definitie bestaat 
van het concept ‘houdbare schuld’1, maar dat zij niettemin probeert criteria voor de 
houdbaarheid van de schuld te formuleren,

G. overwegende dat het groeipercentage op lange termijn beïnvloed wordt door de 
kortetermijninvesteringen van bedrijven,

H. overwegende dat de economieën waarvan de BBP’s het meest meetellen in het Europese 
BBP veeleer onder een teveel aan spaargeld lijden en dat de inflatiedreiging in de 
Europese Unie daarom nog niet tot het verleden behoort,

I. overwegende dat fiscale stimuli ten voordele van economische actoren met een grote 
neiging tot sparen tot een spaaroverschot leiden, dat aan de oorsprong ligt van financiële 
zeepbellen,

J. overwegende dat de demografische ontwikkelingen schatplichtig zijn aan de evolutie van 
het geboortecijfer en aan de migratiebewegingen,

K. overwegende dat de gezondheidsvoordelen en macro-economische voordelen van een 
berperking van het verplichte deel van de sociale zekerheid niet vaststaan, 

L. overwegende dat de vraag naar een sociale staat in bepaalde lidstaten groot blijft en dat 
een sociale staat in het verleden niet noodzakelijk een rem heeft gezet op het economische 
dynamisme van deze lidstaten,

Welke herstelstrategie?

1. vestigt de aandacht op de perverse gevolgen van een voortijdige opheffing van de 
ondersteuningsmaatregelen in de vorm van een degradatie van de werkgelegenheid, het 
menselijk kapitaal en de koopkracht;

2. benadrukt dat structurele maatregelen in een toestand van chronische onderbenutting van 
de productiecapaciteiten zonder aanzwengeling van de vraag maar weinig effect zouden 

                                               
1 Werkdocument bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in een context van economisch herstel, 
14 oktober 2009.
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hebben, aangezien bedrijven die hun installaties onvoldoende kunnen benutten, weinig 
reden hebben om te investeren;

3. is van mening dat de Commissie moet bepalen wat de indicatoren van ‘een zich 
herstellende economie’ zijn, zodat kan worden vastgelegd wanneer de herstelmaatregelen 
moeten worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer de economie opnieuw een normaal 
niveau heeft bereikt voor wat het gebruik van de productiecapaciteiten betreft;

4. stelt voor dat de Commissie een eenvoudige tactiek hanteert die elke lidstaat in staat stelt 
zijn automatische stabilisatoren te laten werken, meer bepaald dat de Commissie hen 
toelaat onconventionele maatregelen in te zetten zolang het gebruiksniveau van de 
productiecapaciteiten lager is dan normaal en dat ze de lidstaten vraagt om naar een 
begrotingsevenwicht te streven door zodra volledige werkgelegenheid bereikt wordt, de 
overschotten van de primaire begroting te gebruiken voor het afbetalen van de schuld;

Omschrijving van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn

5. stelt, net als de Commissie, dat een succesvolle budgettaire expansie ter bestrijding van de 
recessie niet onverenigbaar is met het realiseren van budgettaire houdbaarheid op langere 
termijn;

6. is van mening dat het begrotingsbeleid in geval van onevenwicht tussen spaargeld en 
beleggingen de beschikbare spaargelden door middel van leningen moet kunnen omzetten 
in beleggingsuitgaven, met name om de Europese Unie te doen evolueren in de richting 
van een economie zonder CO2-uitstoot;

7. onderstreept dat openbare en sociale uitgaven weliswaar improductief zijn, maar een 
gunstige invloed hebben op de accumulatie van fysiek en menselijk kapitaal en op de 
feitelijke vraag;

8. benadrukt dat de stijging van het potentiële groeipercentage die hiervan het gevolg zou 
zijn, op haar beurt, dankzij de verkregen belastingsinkomsten, een positieve impact zou 
hebben op de verplichting tot financiering van de genoemde uitgaven;

9. onderstreept dat de socialezekerheidsstelsels, die kunnen worden bestempeld als ‘sociale 
schokdempers’, in crisisperioden bijzonder doeltreffend zijn gebleken en dat het mogelijk 
is om deze stelsels te blijven financieren door met name hun financieringsbasis uit te 
breiden;

10. brengt in herinnering dat het evenwicht op lange termijn van de verplichte 
pensioenregelingen niet alleen afhangt van de demografische evolutie, maar ook van de 
productiviteit van de beroepsbevolking (die het potentiële groeipercentage beïnvloedt) en 
van het aandeel van het BBP dat aan de financiering van deze regelingen wordt besteed;

11. herhaalt dat de schuldlasten stijgen wanneer de reële rentevoeten hoger zijn dan het 
groeipercentage van het BBP en dat de tekorten houdbaar zijn zolang ze geen aanleiding 
geven tot een overdracht van lasten die te zwaar om dragen is voor de economische 
actoren op wier schouders deze lasten terechtkomen;
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12. is van mening dat het niveau van de rentevoeten van de staatsleningen het belangrijkste 
criterium vormt waarmee de houdbaarheid van de schuld op korte termijn kan worden 
gemeten;

13. stelt vast dat markten en ratingbureaus de risico’s die verbonden zijn met het bezit van 
overheidseffecten, zouden kunnen overschatten, net zoals ze vóór de financiële crisis de 
risico's verbonden met de aankoop van aandelen van privébedrijven hebben onderschat;

Evaluatie van de overheidsschuld

14. vraagt de Commissie studies te laten uitvoeren ter beoordeling van de aard van de schuld 
van de lidstaten, waarvan het niveau van de rentevoeten van de staatsleningen afhangt, 
met als doel de informatie waarover ratingbureaus beschikken, te verbeteren;

15. beveelt de Commissie in het bijzonder aan om de impact te evalueren van de door de 
lidstaten ter herlancering van hun economieën aangegane fiscale uitgaven op de productie 
en de openbare rekeningen;

16. stelt voor om de term ‘buitensporige tekorten’ te gebruiken wanneer uitgaven of slecht 
geijkte fiscale stimuli de schuld doen toenemen doordat ze de staat aanzienlijke middelen 
ontnemen zonder het door de financiële wetten aangekondigde effect te hebben op de 
groei en de fiscale inkomsten;

17. brengt in herinnering dat het stabiliteits- en groeipact in 2005 herzien is om de beginselen 
van een contracyclisch macro-economisch beleid in te voeren, die in de context van de 
crisis hun nut hebben bewezen;

18. vraagt de Commissie aanbevelingen te formuleren met betrekking tot de vermindering van 
de tekorten die compatibel zijn met het beginsel van een contracyclisch beheer van de 
overheidsfinanciën;

19. vraagt dat het structurele tekort als een indicator wordt beschouwd voor het bepalen van 
de duurzaamheid op lange termijn van de overheidsfinanciën;

20. vraagt dat er gebruik wordt gemaakt van een indicator die het niveau van de structurele 
schuldquote weergeeft, zoals de verhouding ‘staatsschuld/beroepsbevolking’ of 
‘nettoschuld/BBP’, om de solvabiliteitsgraad van de staten te bepalen;

°

°         °

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. Coördinatie van conjunctureel beleid en structurele hervormingen

De uitvoering van het begrotingsbeleid vormt een cruciaal onderdeel van het economische 
beleid van de lidstaten. Het stabiliteits- en groeipact laat hen weinig marge om een 
discretionair beleid te voeren. Bij de herziening van het pact in 2005 zijn de uitzonderlijke 
omstandigheden vastgelegd waarin de lidstaten deze marge kunnen overschrijden, met als 
doel automatische stabilisatoren in werking te laten treden. Het gaat er hier om de indicatoren 
van ‘een zich herstellende economie' te definiëren, zodat precies kan worden bepaald wanneer 
de herstelmaatregelen moeten worden toegepast. Economisten zijn het erover eens dat een 
economie waarin volledige tewerkstelling heerst, een economie is waarvan de 
productiecapaciteiten verzadigd zijn. In de realiteit doet deze situatie zich al voor wanneer 
installaties voor meer dan 85% gebruikt worden. We kunnen dus stellen dat er onder een 
bepaald groeiniveau budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen nodig zijn.

Voor wat de economische situatie in de Europese Unie betreft, heeft 2009 zich onderscheiden 
door een achteruitgang van de productie en door het bijzonder lage gebruiksniveau van de 
productiecapaciteiten (gemiddeld 71%). Het herstel is des te fragieler doordat het momenteel 
gebaseerd is op de herbevoorrading van de ondernemingen en een lichte stijging van de 
export. In de meeste EU-lidstaten blijft de consumptie gelijk en wordt er nog altijd maar 
weinig geïnvesteerd als gevolg van de scherpe daling van het aantal bestellingen. Resultaat 
hiervan is een daling van het groeipotentieel van de Europese economieën.

Om het moment te kunnen vastleggen waarop het herstelbeleid in intensiteit moet toenemen, 
volstaat het bijgevolg dat de Commissie een eenvoudig principe hanteert: zolang de 
productiecapaciteiten minder worden benut dan gewoonlijk, moeten de buitengewone 
maatregelen gehandhaafd blijven, maar zodra de economie dit gebruiksniveau opnieuw 
bereikt, is het aanbevolen maatregelen te nemen die voor een terugkeer naar een budgettair 
evenwicht zullen zorgen (zoals het inzetten van primaire begrotingsoverschotten voor het 
afbetalen van de schuld).

2. Op zoek naar een criterium voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

In haar mededeling erkent de Commissie de noodzaak om de buitengewone maatregelen net 
zo lang te handhaven tot de economie zich herstelt en kaart ze de kwestie aan van de 
houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën.
In de mededeling wordt gesteld dat er geen duidelijke omschrijving bestaat van het concept 
‘houdbare schuld’1 en dat er geen bovengrens is vastgelegd voor een houdbaar niveau van de 
staatsschulden. De grenzen hiervoor verschillen per land en per periode2. De Commissie doet 
echter een poging om een criterium voor de houdbaarheid voor te stellen waarmee kan 
                                               
1 Werkdocument bij de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën in een context van economisch herstel, 
14 oktober 2009.
2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de houdbaarheid op lange termijn
van de overheidsfinanciën in een context van economisch herstel, 14 oktober 2009.
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worden vermeden dat de schuld te zwaar drukt op het vermogen van de overheid om de 
nodige openbare diensten aan te bieden en om haar beleid aan te passen aan nieuwe 
uitdagingen. De Commissie maakt zich zorgen over de negatieve impact van de vergrijzing 
van de bevolking en de stijging van de sociale uitgaven op de potentiële groei en de 
overheidstekorten.

In haar mededeling probeert de Commissie om tot 2060 te voorspellen wat de uitgaven en de 
belastingen van de EU-lidstaten moeten zijn opdat hun overheidsschuld tot die tijd binnen de 
aanvaardbare grens blijft van 60% van het BBP.

De vooruitzichten in de mededeling van de Commissie berusten op hypothesen die in de 
toekomst zeker zullen evolueren. Het groeipercentage op lange termijn wordt namelijk 
beïnvloed door de bedrijfsinvesteringen op korte termijn, die op hun beurt afhangen van de 
context en het discretionaire beleid van de overheid. Zo zorgt een goed macro-economisch 
beleid voor een stijging van het potentiële groeipercentage en voor een verlichting van de 
financieringsplicht betreffende de socialezekerheidsstelsels. Bovendien zijn de demografische 
ontwikkelingen schatplichtig aan de evolutie van het geboortecijfer en aan de 
migratiebewegingen. De verplichting tot financiering van de sociale uitgaven ten slotte hangt 
af van de sociale vraag naar collectieve voorzieningen en van de graad van aanvaardbaarheid 
van verplichte heffingen. In sommige lidstaten is deze sociale vraag hoog, zonder dat hun 
economische dynamisme hier in het verleden noodzakelijkerwijs heeft onder geleden. De 
doeltreffendheid van de ‘sociale schokdempers’ van het Europese sociale model, die 
buitengewoon nuttig blijken in crisistijden, staat vandaag buiten kijf. Het is trouwens 
mogelijk deze schokdempers te verfijnen en te moderniseren door hun reikwijdte en 
financieringsbasis te herdefiniëren.

Het probleem van de overheidsschuld moet bekeken worden in het kader van de opeenvolging 
van korte termijnen. In dit opzicht zijn tekorten in situaties van onevenwicht tussen 
spaargelden en investeringen wenselijk. In dit geval moet het overheidsbeleid ervoor zorgen 
dat het beschikbare spaargeld via leningen aangetrokken wordt om investeringsuitgaven te 
financieren. Een dergelijk onevenwicht was al in de kiem aanwezig vooraleer de 
liquiditeitscrisis in losbrak in oktober 2008; al in het tweede kwartaal van 2008 vertoonde de 
EU een negatieve groei en sinds het begin van het decennium is het groeipercentage van de 
eurozone onder het potentiële groeipercentage gebleven.

Om de investeringen opnieuw te lanceren, is in de lidstaten met een spaaroverschot een 
dergelijk aangepast begrotingsbeleid wenselijk. Tekorten zijn houdbaar voor zover hun 
financiering geen druk legt op de rentevoeten van de staatsleningen en niet tot een te zware 
afwenteling van lasten op de belastingbetaler leidt. Deze lasten nemen toe wanneer de 
feitelijke rentevoeten hoger zijn dan het groeipercentage van de economie. Daarom vormt een 
laag niveau van de rentevoeten het belangrijkste criterium voor de houdbaarheid op korte 
termijn van de schuld.

Het leenvermogen van de lidstaten hangt voorts af van de houding van de ratingbureaus. De 
recente geschiedenis heeft aangetoond dat ratingbureaus risico’s kunnen onder- of 
overschatten. Zij kennen alleen een AAA-rating toe aan emitterende lidstaten die solvabel 
zijn. De beoordeling is beter als de schuld gebruikt wordt voor de financiering van 
investeringen die de groei positief beïnvloeden en in de toekomst tot fiscale inkomsten zullen 
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leiden. Daarom is het belangrijk dat de Commissie studies instelt ter beoordeling van de 
kwaliteit van de schulden en dat zij sancties oplegt aan lidstaten die geneigd zijn hun 
groeivoorspellingen te overschatten om tot recessie leidende tekorten te verbergen.

3. Het verschil tussen goede en slechte schulden

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie hebben de lidstaten zich er vanaf de 
invoering van de euro toe verbonden hun functioneringskosten te verminderen en hun 
pensioenregelingen te hervormen. Sinds de crisis, in de loop van 2009, zijn de tekorten en de 
schuldquoten van alle lidstaten aanzienlijk toegenomen.

De stijging van de tekorten is niet uitsluitend een gevolg van de tenuitvoerlegging van 
herstelmaatregelen, maar wordt in de eerste plaats veroorzaakt door een mechanische daling 
van de belastingsinkomsten. Voorts speelt ook de doeltreffendheid van het begrotingsbeleid 
een rol, die af te meten is aan de verwezenlijking (of niet) van de vooropgestelde 
doelstellingen. Een groot tekort kan een economische expansie financieren, die tot meer 
belastingsinkomsten kan leiden en tot een herstel van het evenwicht. Dit is de logica achter de 
‘onconventionele stimuli’ die de Commissie aanbeveelt.

Slecht geijkte fiscale stimuli daarentegen kunnen zonder invloed blijven op de groei. 
Dergelijke fiscale uitgaven verdiepen nog de staatsschuld. In dit geval is er sprake van tot 
recessie leidende tekorten. De slechte schuld weegt op de huishoudens, die niet meer kunnen 
sparen doordat ze zonder het te merken de intresten van de schuld betalen. Aangezien tot 
recessie leidende tekorten in de eerste plaats wegen op de huishoudens, die al het hardst 
getroffen zijn door de crisis, moeten ze dringend onderkend en geneutraliseerd worden.

4. Wat met het stabiliteitspact?

Bij de opstelling van het Verdrag van Maastricht zijn de toelaatbare tekorten en 
schuldpercentages vastgelegd, op basis van het gemiddelde van de tekorten en 
schuldpercentages van de landen van het Europees monetaire stelsel. De herziening van het 
stabiliteitspact in 2005 kwam impliciet neer op het aanvaarden van de beginselen van een 
contracyclisch macro-economisch beleid. Deze beginselen lijken bijzonder gepast indien er 
wordt gestreefd naar een houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën. De 
Commissie zou de regels voor contracyclisch beheer expliciet kunnen aannemen. Als ze dit 
doet, moet ze ervoor zorgen aanbevelingen te formuleren die compatibel zijn met deze regels 
en met name vermijden te korte termijnen vast te leggen voor het herstel van het evenwicht.

Een criterium waarmee de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën kan 
worden gemeten, is een indicator voor structurele tekorten: een dergelijke indicator leent zich 
bijzonder goed voor een beoordeling op lange termijn omdat hij de toestand van de 
overheidsfinanciën meet los van de impact van de conjunctuur. Ten slotte kan ook gebruik 
worden gemaakt van een indicator die het niveau van de structurele schuldenlast weergeeft, 
zoals de verhouding ‘staatsschuld/beroepsbevolking’ of ‘nettoschuld/BBP’, om de 
solvabiliteitsgraad van de staten te bepalen.


