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Het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), waarin de Europese begro-
tingsregels zijn vastgelegd, bestaat uit een correctieve en preven-
tieve arm. De correctieve arm is gericht op de afbouw van tekor-

ten boven de drie procent en schulden boven de zestig procent van het bruto 
binnenlands product (bbp). De preventieve arm, die geldt voor lidstaten 
die niet onderhevig zijn aan de correctieve arm, richt zich op het structurele 
begrotingssaldo. Dit saldo is gecorrigeerd is voor conjunctuurschommelin-
gen en eenmalige uitgaven en inkomsten, om rekening te houden met de 
werking van  automatische  stabili satoren in nationale begrotingen.

Na het ontslag van het Verenigd Koninkrijk uit de correctieve arm eind 
2017 zitten er met Frankrijk en Spanje nog twee EU-lidstaten in. Op 
het hoogtepunt van de crisis, in 2012, waren dat er drieëntwintig. De 
 preventieve arm wordt dus voor steeds meer lidstaten het relevante 
begrotingskompas. 
De preventieve arm schrijft voor dat lidstaten dienen te voldoen aan een 
middellangetermijndoelstelling (medium term objective, MTO) of daar 
voldoende snel naartoe te bewegen. De middellangetermijndoelstelling is 
het gewenste structurele begrotingssaldo op de middellange termijn, en 
verschilt per lidstaat. Dat komt doordat de middellangetermijndoelstelling 
onder meer afhankelijk is van de omvang van de overheidsschuld en demo-
grafische ontwikkelingen. De minimale middellange termijndoelstelling is 
een structureel tekort van 1,0 procent van het bbp.
Sinds 2010 zijn er in veel lidstaten serieuze inspanningen geleverd om 
het structurele begrotingstekort terug te dringen, maar sommige landen 
zijn nog ver van de middellangetermijndoelstelling verwijderd (figuur). 
Nederland had in 2017 een structureel overschot en voldeed daarmee 
wel aan de middellangetermijndoelstelling van −0,5 procent van het bbp. 
Juist tijdens de huidige gunstige conjuncturele ontwikkeling is het 
belangrijk dat lidstaten stappen zetten richting hun middellangetermijn-
doelstelling. Indien lidstaten daaraan voldoen bouwen ze in goede tijden 
immers buffers op, waarmee ruimte ontstaat voor de inzet van automati-
sche stabilisatoren tijdens een volgende conjuncturele neergang. 
■ TOEP VAN DIJK EN JESPER HANSON (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

 Steeds meer landen in preventieve arm van het SGP

Bancaire winsten nemen toe en balansen zijn kleiner financiële markten

De Nederlandse banken behaalden in 2017 ruim 13,2 miljard 
euro netto winst, ruim twintig procent meer dan een jaar eer-
der en het hoogste niveau sinds de crisis. De banken behaalden 

deze winst met een gedaalde balansomvang. Deze daalde in 2017 met 
ruim 70 miljard euro tot 2.465 miljard euro, het laagste niveau sinds de 
introductie van nieuwe kapitaalvereisten in de EU in 2014 ( CRD-IV). 
Hiermee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet met stijgende 
bancaire winsten bij dalende balansen (figuur).
Er bestaat een verband tussen mutaties in de balans en de winsten-

ontwikkeling. De stijgende trend van de winsten en de juist dalende 
tendens van de balansomvang zorgt voor een versterkte toename van de 
return on assets in 2017. Deze ratio, waarbij de winst wordt afgezet tegen 
de balansomvang, steeg in 2017 tot 0,54 procent, terwijl deze in de twee 
daaraan voorafgaande jaren rond de 0,4 procent bleef steken. De return 
on assets in 2017 is daarmee nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2007, 
vlak voordat deze ratio in 2008 negatief werd.
De winstontwikkeling wordt onder andere gestuwd door de netto-rente-
baten, die traditioneel een belangrijke invloed hebben op de winstontwik-
keling van de banken. De stijgende trend van de netto-rentebaten zette 
ook in 2017 door. Hoewel de rente-inkomsten in 2017 met 1,7 miljard 
euro daalden als gevolg van lage marktrentes, lieten de rentelasten een nog 
sterkere afname zien van 2,8 miljard euro. Dit resulteerde in een netto-
renteresultaat dat 1,1 miljard euro hoger was dan in het voorgaande jaar.
De stijging van de winst van het Nederlandse bankwezen wordt de laatste 
jaren ook voor een steeds belangrijker deel veroorzaakt doordat Neder-
landse banken in vergelijking tot voorgaande jaren aanzienlijk minder 
waardeverminderingen hebben opgenomen in hun resultaten rekening. 
In de periode 2008–2012 waren de waardeverminderingen nog gemid-
deld tien miljard euro per jaar. Vanaf 2013 zijn deze stapsgewijs afgeno-
men tot 1,1 miljard in 2017.
Ook de provisiebaten uit de bancaire dienstverlening hebben bijgedra-
gen aan de toegenomen winst in 2017. De afgelopen vijf jaar noteerden 
de banken netto gemiddeld per jaar 7,7 miljard euro aan provisies. In 
2017 was dit 8,3 miljard euro. ■ PIETER STAM EN MARJO DE JONG (DNB)

Ontwikkeling van het structurele begrotings
saldo van elf eurolanden
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