Gaat het gebeuren?
Blog door Bart Ouwersloot, 6 februari 2014
Na het opstappen van Weekers is de beer los! Verheugend nieuws op het terrein van het ontslagrecht voor ambtenaren.
Niet zo zeer voor de ambtenaar, als wel hopelijk voor onze maatschappij. Nu.nl meldt dat het aantal ambtenaren zal
dalen met 60.000 man/ vrouw tot 2016. In 2016 zullen dan nog ‘slechts’ 1 miljoen ambtenaren werkzaam zijn. Een
miljoen! Dat is 1.000.000 mensen!!
Een modaal salaris zou 33.000 Euro bedragen, waardoor grofweg 33 miljard Euro jaarlijks aan ambtenarensalarissen
wordt betaald. Op jaarbasis (schatting 2013) komt er zo’n 150 miljard binnen bij onze overheid. Betekent dat rond
22% van de overheidsinkomsten besteed wordt aan salarissen. Het restant wordt voornamelijk besteed aan ‘sociale
bescherming’, AOW en andere sociale uitkeringen.
Het rijk besteedt rond 28% van het bruto binnenlands product, kort gezegd alles wat wij met elkaar in Nederland
verdienen. Dat betekent dat 28% van wat we verdienen in de pot met algemene middelen gaat. Met enige fantasie zou
derhalve de gemiddelde belastingdruk over al onze verdiensten 28% bedragen (deze afleiding is overigens wel wat kort
door de bocht, maar geeft een beeld).
De verstikkende werking van ons overheidssysteem blijkt onder meer uit een jaarlijks begrotingstekort. Dit tekort is voor
2013 becijferd op 18 miljard. Hoe nu verder?
Ontslagen ambtenaren worden werkloos, dan zal dus de sociale bescherming een (nog) groter deel uit gaan maken van
de rijksuitgaven. Rijksinkomsten in 2013 waren grofweg op het niveau van 2006, dus de crisis hakt er aan die kant
behoorlijk in. De werkloosheid stijgt overigens sowieso nog door in de nabije toekomst en dus zal sprake zijn van nog
minder rijksinkomsten. In 2013 waren 7,3 miljoen mensen aan het werk, 120.000 mensen minder dan in 2012.
Als de Keynesiaanse theorie zou kloppen, is belastingverlaging de remedie. Dan ook inkrimping van de overheidsmoloch
en beperking van alle soorten uitkeringen, toeslagen en cadeautjes. Hopelijk gaan dan de bestedingen van huishoudens
omhoog en kan het bruto binnenlands product stijgen. Bedrijfswinsten zullen stijgen, investeringen toenemen en
vraag zal nieuwe vraag creëren. Zeker naar arbeid. Maar heeft Keynes gelijk? In de Verenigde Staten lijkt het te werken.
Economisch gezien dan. In Nederland zullen we niet verder komen dan een suboptimale polderoplossing. Ronald
Plassterk roept nu stoere dingen, maar kan hij dat volhouden ten opzichte van zijn achterban? Ambtenaren mogen
immers ook gewoon stemmen.
Vermoedelijk zal dus het aantal ambtenaren wel dalen, maar zal de verborgen werkloosheid verborgen blijven doordat er
meer trendvolgers zullen komen. Overige maatregelen aangaande de toekomstige ‘sociale bescherming’ en het daaraan
gerelateerde begrotingstekort? Schuiven we lekker vooruit!
Blijf maar polderen dames en heren, de rekening is toch voor de huidige generatie veertigers en jongeren. Mijn
voorspelling? Geen verlaging van belastingdruk, maar juist het omgekeerde. Keynes versus Marx dus. Marx lijkt het te
worden, hoewel diens theorie economisch desastreus is gebleken.
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