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The Witteveen Lecture
Erasmus University

21 April 15:15h
Keynote by Klaas Knot: “Seeking the right  

Balance between Monetary and Fiscal Policy”

Jan Middendorp on Johannes Witteveen

Panel discussion by Paul De Grauwe,  
Maria Demertzis and Hans Hoogervorst

The Witteveen Lectures pay tribute to Johannes Witteveen, one of the great  
Dutch postwar macroeconomists, both in theory and in practice. Witteveen was  
a professor of Economics, Minister of Finance and Managing Director of the  
International monetary fund. He passed away on 23 April 2019 at the age of 97.
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ERIM Research Seminar – Two-sided adverse selection and bilateral reviews in sharing 
 economy. Murat Tunc (University of Texas)

Tinbergen Seminar Rotterdam – Tax administration quality and optimal corporate tax policy. 
Thomas Gresik (University of Notre Dame, Verenigde Staten)

Erasmus Lezing – Understanding today’s Turkey. Lily Sprangers (Universiteit Leiden)
Tinbergen Seminar Rotterdam – Oligopoly, macroeconomic performance, and competition 
policy. José Azar (IESE Business School, Spanje)

CPB Research Seminar – Does the consumption-income ratio predict returns on wealth? 
 Lorenzo Pozzi (Erasmus Universiteit Rotterdam)
DNB Research Seminar – Why so negative? The effect of monetary policy on bank credit supply 
across the euro area. Florian Heider (Europese Centrale Bank)
Tinbergen Seminar Amsterdam – Health effects of labor market policies: evidence from drug 
prescriptions. Marco Caliendo (Universität Potsdam)

Tinbergen Seminar Amsterdam – On the productivity advantage of cities. Giordano Mion 
(University of Sussex) 

Erasmus Symposium – Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief.  
O.a. Pieter Vandekerckhove (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Tinbergen Seminar Rotterdam – Outside options, bargaining and wages: evidence from 
 co-worker networks. Sydnee Caldwell (UC Berkeley, Verenigde Staten)

De Balie – China’s economic miracle: prosperity and inequality. O.a. Jue Wang (Universiteit 
Leiden
Pakhuis de Zwijger – Future fuel. O.a. Ad van Wijk (TU Delft)

CPB Research Seminar – Corporates’ dependence on banks: the role of ECB corporate sector 
purchases. Joost Bats (De Nederlandsche Bank)
DNB Research Seminar – The macroeconomics and design principles of central bank digital 
 currencies. Michael Kumhoff (Bank of England) 

Pakhuis de Zwijger – De pakketplaag. O.a. Ilse Bink (Gemeente Amsterdam)

Tinbergen Seminar Amsterdam – Biodiversity and economic land use. Matt Cole (University 
of Birmingham, Verenigd Koninkrijk)

Tinbergen Seminar Amsterdam – East side story: historical pollution and persistent neighbor-
hood sorting. Yanos Zylberberg (University of Bristol, Verenigd Koninkrijk)

Universiteit Leiden Lezing – The international role of the euro: past, present and future.  
Ad van Riet (UNU-CRIS)

Pakhuis de Zwijger – Van hebben naar huren. O.a. Antoine Heideveld (Het Groene Brein)

Tinbergen Seminar Rotterdam – Associative memory and belief formation. Florian 
 Zimmermann (Universität Bonn)

U.S.E Research Seminar – Bank liquidity management and bank capital shocks. Robert 
 DeYoung (University of Kansas, Verenigde Staten)

Radboud Lecture – Negative interest rates: a positive thing? O.a. Stefan Zeisberger (Radboud 
Universiteit)

STEDELIJK VOORDEEL
Het is al lang bekend dat het 
door agglomeratie-effecten voor 
bedrijven voordelig is om zich in 
een stedelijke omgeving te vesti-
gen. Er is echter nog weinig be-
kend over de rol van verschillen-
de factoren die voor deze hogere 
productiviteit zorgen.  Giordano 
Mion (University of Sussex) vindt 
met behulp van data van Franse 
productiebedrijven dat de rela-
tief hoge omzetproductiviteit 
bijna volledig wordt veroorzaakt 
doordat bedrijven in stedelijke 
gebieden hogere prijzen kunnen 
vragen. Daarnaast verkopen ze 
ook nog eens meer. Dit sugge-
reert dat bedrijven in stedelijke 
gebieden hogere prijzen kun-
nen vragen doordat er in de stad 
meer vraag is en ze een hogere 
kwaliteit kunnen bieden. 

CHINEES WONDER
In de laatste decennia is de Chi-
nese economie enorm gegroeid. 
Dit is niet alleen voordelig ge-
weest voor de industrie; sinds 
1978 zijn er meer dan 850 miljoen 
mensen boven de armoedegrens 
gaan leven. Aan de andere kant 
leidt de hoge economische groei 
ook tot ongelijkheid. Sinds het 
afgelopen jaar maken er bijvoor-
beeld meer Chinezen dan Ame-
rikanen deel uit van de rijkste 
tien procent ter wereld. Wat is de 
oorzaak van deze economische 
groei? En wie zijn de winnaars 
van dit Chinese wonder?

Oraties:
Erasmus Universiteit  
Rotterdam
Kees Ahaus – Organiseren van 
waardegedreven 
zorg vanuit patiënt-
perspectief,  
20 maart
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Actueel Zie www.esb.nu/actueel voor meer informatie en 
actuele agenda. Organiseert u een publieksbijeenkomst voor 

economen? Laat het ons weten via redactie@esb.nu.
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Erasmus Universiteit Rotterdam
Riccardo Valboni – Building organizational (dis-)abilities: 
the impact of learning on the performance of mergers and 
acquisitions, 13 maart
Hang-Yee Chan  
– Decoding the consumer’s brain: neural repre-
sentations of consumer experience, 13 maart
Zhaowen Qian – Time-varying integration and portfolio 
choices in the European capital markets, 26 maart
Alexandra Rusu – Essays in public economics, 27 maart

Radboud Universiteit
Marjolein Dennissen – De herculeaanse taak  
van diversiteitsnetwerken, 19 maart
Daniela Ritter-Hayashi – Innovatie heeft baat bij gender-
diversiteit, ook in ontwikkelingslanden, 26 maart

Rijksuniversiteit Groningen
Michiel uit het Broek – Conditiegestuurde productie-  
en onderhoudsbeslissingen, 12 maart
Carla Huisman – Insecure tenure: the precarisation  
of rental housing in the Netherlands, 16 maart
Angela Greco – Changing for good: transforming existing 
organizations into sustainable enterprises, 18 maart

Tilburg University
Ondrej Buchel – Unequal but fair? About the perceived legiti-
macy of the standing economic order, 16 maart
Nina Spälti – How decision-making processes shape both our 
choices and our reputations, 20 maart

Universiteit Maastricht
Anna-Sophie Oertzen  
– The  co-creation of services, 13 maart
Britt Smeets 
– Earning properties: the role of industry and life 
cycle fundamentals, 13 maart
Mary Ann Kaltenberg – From micro to macro: essays on 
technological change and income divergence, 18 maart
Ulrike Thürheimer – Context matters: essays on factors 
 affecting the supply of audit quality and audit outcomes,  
25 maart
Etiënne Wijler 
– High-dimensional time series analysis: unit 
roots, cointegration and forecasting, 27 maart

Universiteit Utrecht
Dea Tusha – FDI spillovers in developing countries: channels, 
conditions, challenges, 23 maart
Jingyang Liu – Money and credit dynamics in the euro area, 
31 maart

Vrije Universiteit Amsterdam
Stephen Duku – Client-oriented health insurance system in 
Ghana, 13 maart

Maatschappelijk Betrokken Onderne-
men (MBO) – het vrijwillig doneren of 
investeren van bedrijfsmiddelen zoals 
geld, goederen en mankracht ten be-
hoeve van stichtingen en goede doe-
len – wordt steeds meer gemeengoed. 
Hoewel MBO op zichzelf geen nieuw 
fenomeen is, roept de opkomst van 
nieuwe kanalen vragen op voor een 
hernieuwd begrip. In mijn proefschrift 
onderzoek ik verschillende kanalen 
die tegenwoordig worden gebruikt om 
maatschappelijk betrokken te onder-
nemen. Deze kanalen bevatten nieuwe 
actoren die tussen het 
bedrijf (donor) en de ont-
vanger (non-profitorga-
nisatie) staan en zetten 
MBO op arm’s length. 
Een van die kanalen is 
een corporate founda-
tion die de belangen van 
meerdere bedrijven te-
gelijk dient (‘collectieve 
corporate foundation’). In 
mijn onderzoek richt ik 
mij op de beweegrede-
nen voor een collectief MBO-kanaal en 
de gevolgen daarvan, door interviews 
met een collectief fonds, corporate do-
nors en non-corporate donors te hou-
den. Het blijkt dat zowel het midden- 
en kleinbedrijf als lokale vestigingen 
van multinationals kiezen voor een 
collectief kanaal omdat ze zelf beperk-
te middelen hebben om MBO vorm te 
geven, en ze MBO zo efficiënt en effec-
tief mogelijk willen organiseren. Een 
collectieve corporate foundation leidt 

namelijk tot een hoge social return on 
investment (SROI) en meer legitimiteit. 
Het gevolg van een collectief kanaal is 
echter wel dat bedrijven minder con-
trole of betrokkenheid hebben bij een 
passieve deelname. Ook profiteren ze 
minder van individuele voordelen (bij-
voorbeeld reputatie- en imagovoorde-
len door MBO). 
Op basis van de resultaten stel ik vier 
belangrijke dimensies vast die bedrij-
ven moeten overwegen in de besluit-
vorming tussen individuele en collec-
tieve MBO-kanalen. Ten eerste zal een 

bedrijf zich moeten af-
vragen hoe belangrijk 
MBO voor de organi-
satie is. Ook is het be-
langrijk hoeveel mid-
delen er beschikbaar 
zijn om MBO te orga-
niseren. Verder zal een 
bedrijf moeten beden-
ken wat het gewenste 
niveau van controle 
over en betrokkenheid 
met MBO is. Tot slot 

is het van belang hoe het bedrijf zich 
(publiekelijk) wil profileren met MBO. 
Een collectief MBO-kanaal kan een uit-
komst zijn voor bedrijven die actief zijn 
in dezelfde industrie (industriefonds), 
die actief zijn in of vanuit eenzelfde 
regio (fonds voor bedrijvencluster) of 
die zich willen inzetten voor hetzelfde 
maatschappelijke doel.  Actief georga-
niseerd, kunnen bedrijven samen nog 
sterker staan en kunnen ze de maat-
schappij nog beter van dienst zijn. 

Promotie Stephanie Maas

On contemporary  
forms of private and  
corporate giving,  
Erasmus Universiteit  

Rotterdam,  

20 maart 2020

RSM - a force for positive change

No part of the philanthropic landscape appears to be as diverse 

as the ways in which individuals and for-profit organizations 

seek to do good. While philanthropy is not a new phenomenon, 

its diversification of practices and the emergence of (third party) 

organizations and new vehicles call for a renewed understan-

ding. The studies in this dissertation represent a more in-depth 

exploration of contemporary forms of private and corporate 

philanthropy.

First, I examine temporary episodic volunteering by examining 

National Days of Service initiated by a third party. National Days 

of Service are state- or countrywide volunteering programs in 

which individuals and groups support nonprofit organizations by 

giving their time to a one-day, time-limited volunteer project. 

In the first two studies, I show how nonprofit organizations 

integrate National Days of Service and how they can do so more 

meaningfully.

 

Second, I examine two vehicles that channel important 

elements of corporate philanthropy, and that stand between 

corporate donors and nonprofit recipients. These include a 

corporate foundation serving the interests of multiple corporate 

donors simultaneously (collective corporate foundation) and 

third party intermediary organizations. In the last two studies, I 

demonstrate how these two channels of corporate philanthropy 

add value and what the consequences are for corporate donors 

and nonprofit recipients.

This PhD thesis has sprung from the Part-time PhD Programme 

at the Rotterdam School of Management, Erasmus University 

(RSM). Part-time PhD candidates conduct research against 

the highest academic standards on topics with real-world 

application value, thereby contributing to the positive impact 

of RSM research on business and other societal stakeholders. 

This programme allows candidates to develop their academic 

and research skills while they work. During the five-year 

programme, candidates are trained in research methods, 

use RSM’s research facilities and databases, participate in 

international conferences, and are supervised by research 

active faculty.

RSM is one of Europe’s top business schools with a strong 

reputation for academic research. It aims to develop business 

leaders immersed in international careers, who can become a 

force for positive change by carrying a critical, creative, caring, 

and collaborative mindset into a sustainable future.
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RSM PhD Series
Research in Management

Rotterdam School of Management

Erasmus University

Mandeville (T) Building

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

The Netherlands

P.O. Box 1738

3000 DR Rotterdam 

The Netherlands

+ 31 10 408 1182

info@eur.nl

eur.nl

Rotterdam School of Management
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Stephanie Antonia Maas

In the Moment of Giving
Essays on contemporary forms of 
private and corporate philanthropy
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Heeft u recent een maatschappelijk relevant 
wetenschappelijk artikel gepubliceerd? 

Laat het ons weten via redactie@esb.nu.

Religieus vertrouwen
Vertrouwen is van cruciaal belang voor 
de economie, maar ook een van de fun-
damenten van religie. Thunström et al. 
onderzoeken hoe het vertrouwen binnen 
en tussen verschillende religies een rol 
speelt in de Verenigde Staten. Dit heeft 
vooral betrekking op discriminatie. Aan 
de hand van een randomized controlled 
trial concluderen zij dat christenen in 
Amerika meer worden vertrouwd dan 
mensen uit andere religieuze groepen. 
Daarnaast vinden zij dat niet-gelovigen 
religieuze mensen minder snel vertrou-
wen, terwijl gelovigen juist meer te ver-
trouwen zijn dan niet-gelovigen.
Thunström, L., C.J. Ritten, C.T. Bastian et al. (2020) 

Trust and trustworthiness of Christians, Muslims and 
Atheists/Agnostics in the U.S. SSRN Working Paper, 

3503001.

Z oektermen op Google kunnen voorspellen hoeveel 
vakantiegasten een land kan verwachten. Dit vindt 
Cevik met behulp van een voorspelmodel met data 

van Google Trends over de periode 2004–2018. Het model 
met zoekdata voorspelde het maandelijkse aantal aanko-

Risicovol  
polsstokhoogspringen 
Dat mannen competitiever zijn en meer 
risico nemen d  an vrouwen blijkt uit  
verschillende  laboratoriumexperimenten. 
Böheim et al. laten op basis van een dif-
ference-in-differences-analyse zien dat dit 
ook buiten het lab zo is. Na invoering 
van strengere olympische regels voor 
polsstokhoogspringen in 2003 namen 
mannen meer risico dan vrouwen. Het 
risicogedrag van hoogspringers, de con-
trolegroep, veranderde niet. 
Böheim, R., M. Lackner en W. Wagner (2020) Rai-
sing the bar: causal evidence on gender differences in 
risk-taking from a natural experiment. IZA Discus-

sion Paper, 12946.

G lobalisering heeft haar eigen graf gegraven, omdat 
vooral hoogopgeleiden profiteren van handel en 
specialisatie die door de globalisering mogelijk 

wordt gemaakt. Dat stellen Giordani en Mariani. Zij argu-
menteren dat de verliezers van globalisering, de laagopge-
leide klasse, minder profiteert doordat er meer concurrentie 

Accent kost geld
Wie met een sterk regionaal 
accent praat, verdient gemid-
deld twintig procent minder. 
Dit vinden Grogger et al. door 
Duitse data over inkomen 
en spraak met behulp van 
een instrumentale- variabele-
ana lyse te analyseren. Het 
verschil is vergelijkbaar met 
de gender wage gap. Het 
blijkt dat werknemers hun 
baankeuze er ook op aan 
kunnen passen; werknemers 
met een sterk accent kiezen 
minder snel voor banen met 
veel face-to-face-contact. 
Grogger, J., A. Steinmayr en  J. 

Winter (2020) The wage penalty 
of regional accents. NBER Wor-

king paper, 26719.

Voorkeursplek
Ongeveer veertien procent 
van de afgestudeerden 
verhuisde naar een andere 
provincie tussen anderhalf 
en vier jaar na hun afstude-
ren. Heeft persoonlijkheid 
invloed op de plek waar ze 
heen verhuizen? Hooijen et 
al. onderzoeken dit aan de 
hand van enquête data van 
4.500 Nederlandse hbo-stu-
denten. Ze vinden dat extra-
verten over het algemeen 
liever in stedelijke gebieden 
wonen, terwijl studenten die 
hoog scoren op zorgvuldig-
heid liever in rurale gebieden 
wonen. Slechts 6,4 procent 
van de studenten verhuisde 
terug naar de plek waar ze 
opgroeiden.
Hooijen, I., I. Bijlsma, F. Cörvers 

en D. Poulissen (2020) The geo-
graphical psychology of recent gra-
duates in the Netherlands: relating 
environmental factors and perso-
nality traits to location choice. ROA 

Research Memorandum, 2020/1.

Zoektermen verraden vakanties

Uitgelicht

Globalisering lokt protectionisme uit
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mende toeristen op de Bahama’s uit Amerika beter dan tra-
ditionele voorspelmodellen. Voortaan even Google Trends 
bekijken dus, als je een rustige vakantiebestemming zoekt.
Cevik, S. (2020) Where should we go? Internet searches and tourist arrivals. 

IMF Working Paper, 20/22.

plaatsvindt in de sectoren waar zij werkzaam zijn. Daarom 
roepen de verliezers op tot het beschermen van hun secto-
ren. Deze roep verklaart het stijgende protectionisme. 
Giordani, P.E. en F. Mariani (2020) Unintended consequences: can the rise 
of the educated class explain the revival of protectionism? IZA Discussion 

Paper, 12949.

Een hoger cijfer op 
verzoek
De loonkloof tussen mannen 
en vrouwen vindt zijn oor-
sprong al voor de toetreding 
op arbeidsmarkt. Uit een 
experiment van Li en Zafar 
blijkt namelijk dat mannelij-
ke studenten eerder geneigd 
zijn om te onderhandelen 
over hun tentamencijfers. 
Omdat cijfers vaak in het 
voordeel van de student her-
zien worden, leidt dit tot een 
voorsprong op de arbeids-
markt ten opzichte van 
vrouwelijke studenten met 
dezelfde capaciteiten. Daar-
naast  toont het experiment 
van Li en Zafar dat mannen 
beter onderhandelen dan 
vrouwen. 
Li, C.H. en B. Zafar (2020) Ask 
and you shall receive? Gender 
differences in regrades in college. 

IZA Discussion Paper, 12983.

Vermogensbeheer
Pensioenfondsen wisselen 
regelmatig van vermogens-
beheerder. De overstap 
betreft meestal een klein 
deel van het vermogen. De 
Jong et al. onderzochten de 
effecten van een dergelijke 
overstap op de kosten van 
het pensioenfonds over de 
periode 2007–2017. Gemid-
deld genomen verhoogt de 
overstap de vermogens-
beheerskosten met acht 
procent. Deze hoge over-
stapkosten kunnen duiden 
op een verstoring van de 
concurrentie op de markt 
voor vermogensbehheer.
Jong, G. de, C. Behrens en  

E. Brouwer (2019) Overstapgedrag 
in de vermogensbeheermarkt voor 
pensioenfondsen. SEO Econo-

misch Onderzoek, DP 2019-93.

Risico’s in de EU
Het Single Supervisory Mechanism moet 
in Europa het nemen van al te grote risico’s 
door banken tegengaan. Echter, binnen de 
Europese Unie rijst de vraag of het huidige 
beleid er wel in slaagt om solvabiliteit bij 
banken te vergroten. Mink et al. onder-
zoeken dit aan de hand van gedetailleerde 
data van banken binnen de EU. Zij con-
cluderen dat als gevolg van veranderende 
wetgeving voor solvabiliteit banken meer 
binnenlandse obligaties aanhouden met 
een hoger rendement. De solvabiliteits-
ratio’s geven deze verschuiving niet goed 
weer, waardoor het risico wel eens hoger 
zou kunnen zijn dan dat het lijkt. 
Mink, M., R. Ramcharan en I. van Lelyveld (2020) 

How banks respond to distress: shifting risks in Euro-
pe’s Banking Union. Tinbergen Institute Discussion 

Paper, 20-006/IV. 

Bankovervallen tegengaan 
Het bestrijden van criminaliteit kan er 
ook toe leiden dat criminaliteit zich ver-
plaatst naar locaties waar minder maat-
regelen worden getroffen. Maheshri en 
 Mastrobuoni onderzoeken aan de hand 
van gegevens van alle bankovervallen in 
Italië tussen 2000 en 2009 in hoeverre het 
inhuren van beveiligers door een nabijgele-
gen bank de kans op een overval vergroot. 
Ze vinden bewijs dat zichtbare beveiliging 
leidt tot een 35 tot 40 procent lagere kans 
op een overval bij de bank die de beveili-
gers inhuurt. Deze maatregel verhoogt 
daarentegen de kans op een overval bij een 
onbeveiligde bank in de buurt. 
Maheshri, V. en G. Mastrobuoni (2020) The race 

between deterrence and displacement: theory 

and evidence from bank robberies. The Review of 
Economics and Statistics. Artikel te vinden op www.

mitpressjournals.org.

Zoektermen verraden vakanties

180.371 personen werkten in 2019 regelmatig in de 

landbouw. Dat is 35,7 procent minder dan tien jaar eerder (Bron: CBS). 

Globalisering lokt protectionisme uit



102 ESB, 105(4783), 12 maart 2020

T ien jaar geleden veegde de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de vloer aan 
met het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. In het 

rapport Minder pretentie, meer ambitie meende de raad dat 
de focus ontbrak, de effectiviteit niet was vast te stellen en 
de organisatie ervan niet professioneel was (WRR, 2010). 

Opdracht
Dat het WRR-rapport impact had, bleek tijdens het podcast-
gesprek dat ik voerde met Jan Pronk, Nienke Oomes en 
Esther van Rijswijk over de toekomst van de ontwikkelings-
samenwerking (ESB, 2020a). Van Rijswijk had er als jour-
nalist kond van gedaan, economisch onderzoeker Oomes 
noemde het een kering in het denken, en oud-minister van 
ontwikkelingssamenwerking Pronk citeerde passages  uit 
zijn hoofd: “op pagina 46 staat …” et cetera. 

Het rapport had dan ook een voor de WRR ongebrui-
kelijke stelligheid: er stonden pepertjes op de cover, en 
de Raad deed aanbevelingen waarmee men direct aan de 
slag kon. De aanbevelingen veroorzaakten een schok in het 
veld, en werden dankbaar gebruikt door het tweede kabi-
net-Rutte om in het Nederlandse budget voor ontwikke-
lingssamenwerking te snijden. Sinds 2012 voldoet Neder-
land niet meer structureel aan de Tinbergen-norm voor 
ontwikkelingssamenwerking (0,7 procent van het bruto 
nationaal inkomen). 

Maar waar critici van ontwikkelingssamenwerking het 
rapport als aanleiding zagen om eindelijk eens op te hou-

den met het gooien van geld in een ‘bodemloze’ put, bena-
drukt zowel Oomes als Pronk in de podcast dat het rapport 
ook gezien kan worden als een opdracht om op een effec-
tievere en slimmere manier hulp te gaan verlenen. 

Meten is ook niet alles
Het Nederlands ontwikkelingsbeleid gaat nu beter dan tien 
jaar geleden. Want, zoals door de WRR geadviseerd, zijn de 
Nederlandse activiteiten nu geconcentreerd in een paar 
landen, wordt de effectiviteit ervan vaker gemonitord en 
lijken organisaties professioneler te werken. Maar het is en 
blijft wel een ‘glas halfvol-, glas halfleeg-verhaal’. Tegen-
over het optimisme dat Esther Duflo in haar interview met 
ESB uitstraalde (ESB, 2020b), staan de ontnuchterende 
bijdragen van Erwin Bulte, Robert Lensink, Paul Hoebink 
en Naomi Leefmans die stellen dat veel effecten helemaal 
niet (makkelijk) te meten zijn. En waar dat wel zou kunnen, 
gebeurt het niet altijd. 

Wat er allemaal al dan niet gemeten wordt en kan 
worden, is maatschappelijk relevant (wordt het geld goed 
besteed?) en academisch interessant (hoe werkt het?), 
maar als het debat zich daartoe versmalt dan leidt dat tot 
al te simpele en niet-relevante aanbevelingen. Zo is het 
logisch om projecten die op het eerste gezicht niets opleve-
ren te beëindigen, maar wat betekent dat voor het ontwik-
kelingsproces waaraan het beleid middels dit project hoop-
te bij te dragen? En hoe zit dat als het project niet bedoeld is 
om het land te ontwikkelen, maar vooral directe Nederland-
se belangen dient? Wat is dan in dat geval een ‘resultaat’? 

Vier ontwikkelingen
Met een al te grote gerichtheid op meetbare projecten mis 
je vier belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. En 
juist daar gaat dit themanummer op in.

Ten eerste is voor de armste landen de behoefte aan 
publieke ontwikkelingsgelden onverminderd groot. Door 
de opkomst van Azië in de afgelopen decennia mag de 
extreme armoede dan wel afgenomen zijn, maar het is 
er nog wel en is behoorlijk hardnekkig – zo leggen Jan de 
Boer en Koen Davidse van de Wereldbank uit. Dat er lan-
den zijn die simpelweg niet meekomen, is ook te zien aan 
de publieke- schuldposities van de armste landen. Afke 
 Zeilstra toont aan dat die de afgelopen jaren behoorlijk 
verslechterd zijn. 

Private gelden bieden voor deze landen geen goed 
alternatief. Als je geen markt hebt, kunnen marktpartijen 
geen zakendoen. Een verdienmodel voor private partijen 
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bij de opbouw van instituties, de gezondheidszorg en het 
onderwijs bestaat niet. De Boer en Davidse leggen uit dat 
publieke financiering hier niet vervangbaar is. 

Ten tweede is er qua financiering voor de landen die het 
wat beter doen veel meer mogelijk dan alleen overheids-
financiering. Dat is overigens ook nodig: de hoeveelheid 
beschikbare publieke financiering neemt namelijk af. In het 
vorige nummer schreef Ralph de Haas al over de positieve 
bijdrage van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ont-
wikkeling aan de toename van de arbeidsproductiviteit via 
private equity-partijen. In dit themanummer gaan Thierry 
Belt, Debbie Keijser, Nienke Oomes en Ward Rougoor in op 
de voorwaarden waaronder publiek en privaat geld samen 
ontwikkelingsdoelen kunnen realiseren. 

Ten derde is er de geopolitieke component. Ontwikke-
lingssamenwerking kende altijd al een sterke strategische 
component, en hoe sterker de geopolitieke spanningen 
waren, hoe groter de ontwikkelingsbudgetten zijn. In deze 
ESB gaat Meine Pieter van Dijk in op de opkomst van China 
en de herijking die het road and belt-initiatief vraagt. 

Ten vierde verandert technologische ontwikkeling de 
ontwikkelpaden die landen volgen. Het is helemaal niet zo 
vanzelfsprekend meer dat landen zich van een agrarische 
economie via een industriële- en een diensteneconomie 
naar een kenniseconomie ontwikkelen. Digitalisering kan 
ervoor zorgen dat ze (deels) stappen over kunnen slaan. 
Waarom niet direct naar een diensteneconomie? Dit is een 
van de conclusies die Natasja van der Geest en Rob de Vos 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken trekken in dit 
themanummer, gebaseerd op een analyse van de gevolgen 
van de digitalisering voor het buitenlands beleid. 

Ambitie
Wat moeten we nu met deze inzichten? De verleiding om 
als een econoom de handen in de lucht te gooien en ‘het is 
een politieke keuze’ te roepen is groot, maar echt produc-
tief is dat niet. Dus moet niet alleen het veld van de ontwik-
kelingssamenwerking, maar moeten ook de economen wat 
meer ambitie tonen. Hierbij daarom een drietal voorzetten 
van mijn kant. 

De focus, de manier van evalueren en de manier van 
werken zijn de afgelopen jaren verbeterd. Uiteraard kan het 
beter, maar dat er daarom nu nog met een kleiner budget 
meer ambitie gerealiseerd kan worden, lijkt me een fictie. 

Ook hoeft de herwaardering van eigen en geopolitiek 
belang niet per se ten koste te gaan van het streven naar 

een betere wereld. Ten eerste zijn er meer projecten dan 
dat er geld is, dus als Nederland de projecten waar het zelf 
ook wat aan heeft mogelijk maakt, hoeft dat niet te leiden 
tot een lagere impact per bestede euro. Ten tweede spelen 
de toegenomen mogelijkheden van private cofinanciering 
natuurlijk de publieke middelen vrij om wat voor de aller-
armsten te doen. 

En tot slot de vraag naar hoe in het eigenbelang te 
handelen. De behoefte om vluchtelingen buiten de deur te 
houden en geld te verdienen voor Nederlandse bedrijven 
stuurt deels de gelden. Immers, Nederland onderhoudt 
brede samenwerkingsrelaties met alle landen in de Sahel 
waarmee er redelijkerwijs samen te werken is. 

Maar het is ook mogelijk om in een breder eigenbelang 
te handelen. Als de huidige ontwikkelingslanden de ont-
wikkeling via industrialisatie die het Westen heeft doorge-
maakt nabootsen, doet dat een beroep op de natuurlijke 
hulpbronnen en leidt dat tot een vervuiling die de draag-
kracht van onze planeet te boven gaat. Een ontwikkelings-
samenwerking die inzet op het overslaan 
van deze stap, en die helpt om van een 
agrarische economie direct naar een 
diensteneconomie te gaan, is ook in 
ons belang en levert op lange termijn 
meer op. 
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Wereldbank blijft nodig bij 
afnemende armoede

A l sinds de oprichting ervan speelt de Wereldbank 
een belangrijke rol bij de bestrijding van extreme 
armoede (kader 1). Recente ontwikkelingen 
geven echter de indruk dat internationale finan-

ciële instellingen zoals de Wereldbank er steeds minder toe 
doen. Zo lijkt de beëindiging van extreme armoede steeds 
meer in zicht te komen: het aantal mensen dat in extreme 
armoede leeft (minder dan 1,90 dollar per dag) is afgeno-
men van bijna twee miljard (36 procent van de wereldbevol-
king) in 1990 naar minder dan 740 miljoen (8,6 procent) in 
2018. Ook zijn er andere hoopvolle signalen: de gemiddelde 
levensverwachting is met meer dan zes jaar toegenomen, het 
aandeel kinderen dat geen onderwijs geniet is gehalveerd, en 
ook de moedersterfte is afgenomen met 44 procent. 

Dit roept de vraag op hoe relevant internationale 
financiële instellingen zoals de Wereldbank nog zijn. In dit 
artikel zoomen we daarom in op de noodzaak van een der-
gelijke internationale financiële instelling. Ook gaan we in 
op de zorgen over de effectiviteit ervan.

Armoede blijft hardnekkig
De indrukwekkende reductie in armoede is voor een groot 
deel te danken aan de snelle ontwikkeling van opkomende 
economieën zoals China en India, die veel op eigen kracht 
hebben bereikt. Zij zijn bovendien nauwelijks meer afhan-
kelijk van officiële crediteuren, dankzij hun sterk toege-
nomen toegang tot de internationale kapitaalmarkten en 
overboekingen door migranten (remittances bedroegen in 
2019 zelfs meer dan de buitenlandse directe investeringen 
en de officiële ontwikkelingshulp). 

Toch is de strijd tegen de armoede nog verre van 
beslecht, en wordt deze in sommige opzichten zelfs lastiger 

(World Bank Group, 2020). Na de jaren waarin de extreme 
armoede snel afnam, zien we nu een vertraging optreden 
(figuur 1). De vooruitgang in de opkomende economieën 
van Azië en Latijns-Amerika staat daarbij in schril contrast 
met de situatie in de 75 armste landen. Daar is extreme 
armoede de laatste tien jaar hardnekkig blijven steken op 
ongeveer 500 miljoen, vooral geconcentreerd in Sub-Saha-
ra-Afrika. In deze regio bevinden zich nu 27 van de 28 arm-
ste landen ter wereld, waar extreme armoede overal ruim 
boven de dertig procent ligt. 

Het beeld is hier allesbehalve rooskleurig, en de lijst 
van uitdagingen is nog steeds lang. Veel landen kampen met 
gewapende conflicten. Er zijn meer gewapende conflicten 
in de laatste dertig jaar dan ooit tevoren, en de verwach-
ting is dat in 2030 de helft van de armoede geconcentreerd 
zal zijn in fragiele staten en (voormalige) conflictgebieden. 
Ook zijn hongersnoden weer toegenomen tot het niveau 
van een decennium geleden, mede door de klimaatverande-
ring – wat weer leidt tot vluchtelingenstromen. Daarnaast 
vormt de sterke bevolkingsgroei een grote uitdaging (er 
moeten twintig miljoen banen per jaar worden gecreëerd 
voor de jongeren in Afrika en het Midden-Oosten). 

Niet voor niets heeft de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties (VN) de komende tien jaar ‘het decen-
nium van actie’ genoemd om de Sustainable Development 
Goals te halen. Ondanks veel vooruitgang blijft namelijk 
in veel lage-inkomenslanden het halen van de overige ont-
wikkelingsdoelstellingen nog ver uit het zicht. Zo ligt het 
percentage ondervoede mensen al ruim tien jaar op twin-
tig procent en hebben velen nog steeds geen toegang tot 
basisvoorzieningen: twee op de vijf hebben geen toegang 
tot elektriciteit, een op de drie heeft geen toegang tot drink-
water, en meer dan de helft heeft geen toegang tot sanitaire 
voorzieningen. Ook zijn onderwijs en zorg gebrekkig. 

Om deze ontwikkelingsdoelstellingen dichterbij te 
brengen, is er meer en inclusievere economische groei nodig 
dan nu het geval is (World Bank Group, 2018). Om de doel-
stelling te halen zullen economieën de komende tien jaar 
met gemiddeld zes procent per jaar moeten groeien (figuur 
2). Deze groei zal bovendien inclusiever moeten zijn, met 
minimaal acht procent groei voor de veertig procent laag-
ste inkomens. Dit is fors hoger dan de huidige economische 
ramingen voor lage-inkomenslanden van 4,6 procent groei, 
die bovendien diverse neerwaartse risico’s kennen (zoals 
onzekerheden over de mondiale economie, dalende grond-
stofprijzen, verandering in marktsegment en hoge schul-
den). Als de groei van ontwikkelingslanden op historisch 
niveau blijft hangen, ligt de extreme armoede in 2030  rond 
de zes procent. Er zijn dus additionele inspanningen nodig.
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Ontwikkelingslanden hebben de afgelopen jaren veel vooruitgang 
geboekt, en zijn financieel steeds minder afhankelijk van officiële 
crediteuren. Dit roept de vraag op: is de Wereldbank 75 jaar na de 
oprichting ervan nog wel relevant? 

IN HET KORT
 ●Veel ontwikkelingslanden blijven niet alleen financieel maar ook 
voor kennis afhankelijk van de Wereldbank.
 ●De Wereldbank moet zich aanpassen omdat extreme armoede 
zich steeds meer concentreert in (voormalige) conflictgebieden.
 ●Meer personeel ter plaatse, meer partnerschappen en beter 
rekening te houden met complexe omstandigheden is nodig.
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Financieringstekort
Gebrek aan financiering vormt nog steeds een groot knel-
punt bij het bereiken van alle ontwikkelingsdoelstellingen. 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft becijferd 
(Gaspar et al., 2019) dat lage-inkomenslanden in 2030 
500 miljard dollar aan additionele investeringen nodig zul-
len hebben voor infrastructuur, zorg en onderwijs (hierbij 
wordt er al uitgegaan van een verbeterde efficiency van de 
overheidsuitgaven). Dit komt gemiddeld neer op vijftien 
procent van het bruto binnenlands product van deze lan-
den, maar loopt in sommige landen op tot vijftig procent. 
Dit tekort kan weliswaar ietwat worden teruggebracht door 
het verhogen van belastingopbrengsten (vijf procent bbp 
meer inkomsten wordt als ambitieus, maar mogelijk gezien), 
al resteert dan nog steeds een gat van 385 miljard dollar. 

Lenen op de internationale kapitaalmarkt is ook aan 
beperkingen onderhevig. De toegang van ontwikkelings-
landen tot kapitaalmarkten is de afgelopen twintig jaar 
weliswaar sterk toegenomen, maar vooral voor opkomende 
economieën (verantwoordelijk voor 95 procent van de pri-
vate financieringsstromen). Binnen de lage-inkomenslan-
den concentreert zich de uitgifte van Eurobonds bovendien 
bij een beperkte groep van frontier economies, waarvan de 
top tien (zoals Nigeria, Ethiopië en Ghana) verantwoor-
delijk is voor negentig procent van alle uitgiften (World 
Bank Group, 2019). Deze niet-concessionele financiering is 
bovendien niet zonder risico’s, gezien de hogere rentes die 
worden gevraagd en de herfinancieringsrisico’s als gevolg 
van de korte looptijden. Daarnaast is het überhaupt voor 
steeds minder landen weggelegd om nog (meer) te lenen 
op de markt, gezien de toename van het aandeel lage-inko-
menslanden met (een hoog risico op) schuldproblemen van 
minder dan een kwart in 2013 tot meer dan de helft in 2019. 

Officiële crediteuren blijven dus nog steeds de voor-
naamste bron van financiering (gemiddeld negentig pro-
cent over de laatste tien jaar) voor de meeste overheden in 
lage-inkomenslanden (figuur 3 en 4). De Wereldbank geldt 
daarbij als de grootste speler met een relatief constant aan-
deel van ruim dertig procent (in sommige landen, zoals in 
Tanzania, Tonga en Nigeria, liep dit aandeel de afgelopen 
tien jaar op tot ruim de helft van alle overheidsfinanciering). 

In financieel opzicht is de Wereldbank voor diverse 
middeninkomenslanden overigens ook nog steeds beteke-
nisvol, met name in tijden van crisis. Zo was de Wereld-
bank verantwoordelijk voor tachtig procent van de over-
heidsfinanciering van Oekraïne tijdens de financiële crisis 
in 2009, en voor ruim een derde in 2014 na het uitbreken 
van het conflict in Oost-Oekraïne. 

Ook veel andere middeninkomenslanden vielen terug 
op financiering van ontwikkelingsbanken zoals de Wereld-
bank toen de marktfinanciering tijdens de financiële crisis 
opdroogde, zie de piek in 2009 in figuur 3. Hoewel de ver-
antwoordelijkheid voor crisismanagement primair bij het 
IMF is belegd, bood de Wereldbank destijds aanzienlijke 
ondersteuning door haar leenvolume voor middeninko-
menslanden tijdelijk te verdrievoudigen. De inzet van de 
bank was daarbij met name gericht op het beschermen van 
de armsten, bijvoorbeeld door het creëren van sociale vang-
netten. Inmiddels bouwt de Wereldbank alweer nieuwe 
financiële buffers op voor een mogelijke volgende crisis. 

VAN HULP NAAR HANDEL

Historische context 
Sinds haar oprichting heeft de Wereld
bank het roer meerdere malen omgegooid 
vanwege veranderende economische en 
politieke omstandigheden. Ze was oor
spronkelijk opgericht met het oog op de 
wederopbouw van Europa na de Tweede 
Wereldoorlog, maar richtte zij zich door de 
concurrentie van het Marshall Plan al vrij 
snel op ontwikkelingslanden. In de jaren 
vijftig en zestig lag de nadruk daarbij voor
namelijk op economische ontwikkeling en 
op het bevorderen van het kapitalisme door 
grootschalige investeringen in de harde 
infrastructuur. 
In de jaren daarna verschoof de aandacht 
naar directe armoedebestrijding, gericht 
op kleine boeren, het aanpakken van rivier
blindheid, het verbeteren van drinkwater, 
et cetera. Eind jaren zeventig lag de nadruk 
weer op economische hervormingen (open
stellingen van markten, devaluatie van 
munten, en bezuinigingen), dit tegen de 

achtergrond van de Latijns-Amerikaanse 
schuldencrisis. 
Sinds eind jaren negentig staan mens en 
milieu wederom voorop, hetgeen geldt tot 
op de dag vandaag. De millenniumdoel
stellingen en de daaropvolgende Sustaina-
ble Development Goals vormen daarbij een 
belangrijke leidraad, waarbij armoede
bestrijding, inclusiviteit en duurzaamheid 
centraal staan. 
In dat kader speelde de Wereldbank een 
voortrekkersrol bij het verlenen en inzet
ten van ongeveer 100 miljard dollar aan 
schuldverlichting aan 36 ontwikkelingslan
den. Dankzij deze schuldverlichting konden 
deze landen weer investeren in infrastruc
tuur, zorg en onderwijs. Vijf jaar na de 
schuldverlichting lag hierdoor de groei in 
hun economieën gemiddeld één procent
punt hoger, en was de extreme armoede 
afgenomen van 53 naar 41 procent, zo blijkt 
uit intern onderzoek van de Wereldbank. 
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Daarnaast speelt de Wereldbank een prominente rol 
bij de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, als 
voornaamste verstrekker van klimaatfinanciering aan ont-
wikkelingslanden (17,8 miljard dollar in 2019, ofwel dertig 
procent van haar leningen).  

Effectiviteit van de Wereldbank 
Veel landen hebben de Wereldbank dus nog nodig, maar 
lukt het de bank ook om die financiële leverage om te zetten 
in resultaten? Oftewel, is de Wereldbank effectief ? 

Op het eerste gezicht wel: de Wereldbank wordt over 
het algemeen gezien als een effectief en transparant kanaal 
voor ontwikkelingssamenwerking, en scoort hoog in ver-
schillende rankings en evaluaties (MOPAN, 2017; Publish 
What You Fund, 2018; DFID, 2013). Dit wordt in algeme-
ne zin ook geïllustreerd door de vooruitgang in landen waar 
de Wereldbank actief is, hetgeen voor een aanzienlijk deel 
direct toe te schrijven valt aan programma’s en interventies 
van de bank. Een greep uit de resultaten over de periode 
2011–2019: 770 miljoen mensen ontvingen primaire zorg 
en voeding, 330 miljoen kinderen werden gevaccineerd, 14 
miljoen leraren opgeleid, 97 miljoen mensen kregen verbe-
terde toegang tot drinkwater, en er werd ruim 146.000 kilo-
meter aan nieuwe wegen aangelegd of verbeterd.

Dit zegt natuurlijk nog niet alles over de effectiviteit 
van de bank. De Wereldbank opereert immers in een lasti-
ge omgeving, en projecten leiden niet altijd tot de beoogde 

resultaten. Zo worden projecten soms halverwege gestopt 
door veranderde omstandigheden (zoals coups, natuurram-
pen of epidemieën) of blijkt de capaciteit van de overheid 
om het project uit te voeren overschat, waardoor niet alle 
doelen volledig gehaald worden. In ernstige maar zeldza-
me gevallen worden de belangen van de lokale bevolking 
geschaad, en doet men een beroep op de klachtenmechanis-
men van de Wereldbank. Het gaat hier dan vaak om grote 
infrastructurele werken. 

De Independent Evaluation Group (IEG) van de Wereld-
bank, die los van het management staat en direct aan de Raad 
van Bewindvoerders rapporteert, geeft hierin nauwkeurig 
inzicht door bij ieder project te beoordelen of het beoogde 
ontwikkelingsresultaat ook daadwerkelijk is gehaald. Dit 
doet ze bijvoorbeeld door na te gaan in hoeverre de doelstel-
ling is gehaald om een bepaald aantal mensen middels een 
zonne-energieproject toegang te bieden tot elektriciteit. 

De meest recente evaluaties (IEG, 2019a; 2019b) 
geven een onverbloemd beeld van wat er wel en niet goed 
gaat. Ruim driekwart van de projecten (86 procent in leen-
volume) kreeg een voldoende of hoger in de periode 2015–
2017, wat een verbetering was ten opzichte van 2012–2014 
toen het aandeel lag op 69 procent (80 procent in leenvo-
lume). Hier stond echter een dalende trend tegenover in 
fragiele staten en (voormalige) conflictgebieden, waar het 
aantal bevredigende projecten in dezelfde period afnam van 
69 procent (76 procent in leenvolume) naar 65 procent (75 
procent leenvolume). Hoewel de daling vooral te wijten was 
aan de tegenvallende resultaten in Afghanistan en Jemen 
(conflictlanden laten zonder deze twee landen gemiddeld 
wel een verbetering zien), onthullen de uitkomsten niette-
min een aantal zwakheden. 

Zo hield de Wereldbank soms nog te weinig rekening 
met de beperkte capaciteit in conflictlanden om projecten 
zelfstandig uit te kunnen voeren, met politieke onzeker-
heden, met veiligheidsrisico’s voor het eigen personeel en 
met daaraan gerelateerde problemen wat betreft het moni-
toren van projecten. Voor de International Finance Corpo-
ration (het onderdeel van Wereldbank dat direct investeert 
in bedrijven) lagen de ontwikkelingsresultaten ook lager 
vanwege de tegenvallende marktomstandigheden en het 
beperkte aanbod van bankable projecten. 

Nieuwe strategieën
Gezien de concentratie van armoede en andere uitdagin-
gen in conflictlanden is het uiteraard van belang dat de 
Wereldbank uit deze evaluaties lering trekt. Een voor de 
hand liggende les is dat er al in de ontwerpfase voor moet 
worden gewaakt dat projecten niet te complex opgezet 
worden. De capaciteit om de projecten uit te voeren is 
in veel landen beperkt. Een andere en ingrijpendere les is 
dat de Wereldbank – die als grootste ontwikkelingsspeler 
soms de neiging heeft om veel op eigen houtje te doen – 
in deze landen meer in partnerschap moet werken met 
andere ontwikkelingsorganisaties. Zelfstandig projecten 
uitvoeren (zonder tussenkomst van de overheid) is immers 
niet altijd mogelijk door het vooralsnog beperkte aantal 
medewerkers ter plaatse, en geld verstrekken aan overhe-
den kan alleen met de nodige waarborgen en de opbouw 
van institutionele capaciteit. 

VAN HULP NAAR HANDEL

0

5

10

15

20

25
In miljarden dollars

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wereldbank Overige multilaterale crediteuren Bilaterale crediteuren Private crediteuren

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lage-inkomenslanden

Middeninkomenslanden

Hoge-middeninkomenslanden

Data: World Bank Group | ESB

Data: World Bank Group | ESB

Nieuwe financiering aan overheden  
van lage-inkomenslanden

Aandeel officiële crediteuren in nieuwe  
financiering aan overheden

FIGUUR 4

FIGUUR 3



107ESB, 105(4783), 12 maart 2020

Deze boodschap is inmiddels geland, en er zijn al enke-
le belangrijke stappen gezet. Zo is het afgelopen jaar gewerkt 
aan een strategie voor fragiele staten en (voormalige) con-
flictgebieden. Hierin wordt er ingezet op het aanzienlijk 
verhogen van het aantal medewerkers en bijbehorende bud-
get in deze landen, met name in de Sahel en de Hoorn van 
Afrika. Ook moet het makkelijker worden om samen te 
werken met derde partijen door interne procedures te her-
zien. Het afgelopen jaar waren er overigens al enkele bemoe-
digende voorbeelden te zien van dergelijke projecten, zoals 
in Jemen met de VN, in Zuid-Sudan met UNICEF en het 
Rode Kruis, en in de Sahel met het VN-bevolkingsfonds. 
Doel van deze projecten is om verloren generaties te voor-
komen en de dienstverlening aan de bevolking voort te zet-
ten, ondanks conflict. Ook zal de Wereldbank (op aanbeve-
ling van de G20) enkele pilots opzetten om landen te helpen 
platforms voor het bevorderen van donorcoördinatie op te 
richten. De bank besteedt in deze landen ook steeds meer 
aandacht aan het inhalen van de economische en sociale 
achterstanden van vrouwen – zestig procent van de projec-
ten heeft hier het afgelopen jaar aan bijgedragen. De door de 
bank geïnitieerde Women,  Business and the Law-index geeft 
bovendien per land aan welke juridische belemmeringen 
vrouwen ondervinden bij het deelnemen aan de economie.

De Wereldbank is meer dan alleen een ‘bank’
Verder zijn er nog enkele kanttekeningen op zijn plaats ten 
aanzien bovengenoemde impactscores. De Wereldbank 
hanteert bij het uitvoeren van haar projecten immers hoge 
standaarden met betrekking tot mens, milieu en bestuur, 
die ook bijdragen aan de geleverde effectiviteit, maar niet 
direct terug te zien zijn in de impactscores van projecten. 
Zo wordt er bij de aanleg van een weg vereist dat men 
voldoende compensatie biedt aan mensen die zich elders 
moeten vestigen. Ook wordt ieder project nauwkeurig 
gescreend op risico’s, zoals fraude en corruptie bij aanbe-
stedingen. Om die reden zijn er ook uitgebreide stakehol-
der-consultaties en controles vereist, die soms voor vertra-
ging zorgen. En indien het misgaat, kunnen gedupeerden 
bovendien terecht bij het onafhankelijke klachtenmecha-
nisme (Inspection Panel) en de integriteitswaakhond (Inte-
grity Vice Presidency) die de zaak kunnen onderzoeken. 

Daarnaast moet er opgemerkt worden dat men de 
effectiviteit van de Wereldbank niet enkel kan afmeten aan 
de projectfinancieringen. De Wereldbank vervult ook een 
belangrijke taak als onafhankelijke en agenda-bepalende 
kennisinstelling, die gevraagd en ongevraagd adviezen kan 
geven. Juist in deze rol voegt de Wereldbank veel waarde 
toe door advies te geven voor ‘klantlanden’ die inmiddels 
minder financieel afhankelijk van de Wereldbank zijn.

Goede voorbeelden hiervan zijn de recente studies 
naar de impact van de nieuwe Chinese Zijderoute (waarbij 
er naast de economische voordelen ook aandacht is voor de 
risico’s ervan) en naar de gevolgen van de braindrain van-
uit Oost-Europa en Centraal-Azië naar West-Europa. Ver-
der zijn er de programma’s voor technische assistentie om 
landen te behoeden voor al te risicovolle publiek-private 
samenwerkingsprojecten en om ze te helpen met het ver-
beteren van hun schuldmanagement en financieel beheer. 
Andere voorbeelden zijn het ontwikkelen van nieuwe pro-

ducten (de eerste Green Bond in de geschiedenis werd uit-
gegeven door de Wereldbank), het opzetten van verzeke-
ringsmechanismen (bijvoorbeeld door commodity swaps uit 
te geven voor olie- en gasexporteurs), en het leiderschap op 
zich nemen in belangrijke thema’s zoals klimaat en energie 
(door landen te helpen om hun Parijse klimaatplannen op 
te stellen, en de fossiele investeringen uit te faseren).

Meer maatwerk is dus nodig
Ondanks de grote vooruitgang in opkomende economieën 
in Azië en Latijns-Amerika, blijft de extreme armoede in de 
armste ontwikkelingslanden een hardnekkig probleem, met 
name in Sub-Sahara-Afrika. Veel van deze landen zullen 
zonder financiële hulp van de Wereldbank (en de midde-
len die deze bij private investeerders en andere instellingen 
mobiliseert) de benodigde investeringen om hun ontwikke-
lingsdoelstellingen te halen niet op kunnen brengen, zeker 
in het licht van de aanzienlijke klimaatuitdagingen. 

Ook verschillende middeninkomenslanden blijven 
financieel nog afhankelijk van de Wereldbank en andere 
ontwikkelingsbanken, bijvoorbeeld ten tijde van een cri-
sis. Daarnaast zien veel van deze ontwikkelingslanden zich 
gesteld voor lastige hervormingen en uitdagingen, zoals de 
energietransitie, klimaatadaptatie, vluchtelingen- en migra-
tiestromen en het verbeteren van onderwijs en gezondheids-
zorg, waarbij zij het advies van de Wereldbank goed zouden 
kunnen gebruiken. Dat maakt de bank invloedrijk, al blijft 
de uiteindelijke impact ervan soms moeilijk te meten. 

Er is voorlopig dus geen reden voor de Wereldbank om 
de koers en handelswijze die eind jaren negentig is ingezet 
radicaal om te gooien. Dit blijkt ook uit de verschillende 
evaluaties die bevestigen dat de Wereldbank over het alge-
meen effectief te werk gaat. Wel vragen de grote uitdagingen 
in fragiele staten en (voormalige) conflictgebieden – waar 
de extreme armoede zich de komende tien jaar zal concen-
treren – om meer maatwerk. Hiertoe is het belangrijk dat 
de Wereldbank haar aanwezigheid in dergelijke landen zal 
uitbreiden, meer met derden zal samenwerken, en ook beter 
rekening zal houden met complexe omstandigheden. 
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Digitalisering vraagt om 
een moderner handels- en 
ontwikkelingsbeleid

I n 2012 heeft het kabinet besloten om de beleidster-
reinen Ontwikkelingssamenwerking en Buitenland-
se Handel samen te voegen onder één minister. Deze 
samenvoeging sluit aan bij de mondiale ontwikkeling 

die we de afgelopen decennia hebben gezien. De armoede 
in de wereld is in feite flink afgenomen, met name in Azië, 
en daarbij hebben globalisering en toenemende handel een 
belangrijke rol gespeeld (WRR, 2010). 

De samenvoeging van de beleidsterreinen Ontwik-
kelingssamenwerking en Buitenlandse Handel kan gezien 
worden als een verbreding van het ontwikkelingsbeleid, 
waarbij hulp wordt aangevuld met handel, en waarbij ook 
het verdienvermogen van Nederland gebaat is – een ont-
wikkeling die overigens al langer gaande was. Het huidige 
Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking is in het algemeen gericht op het leve-
ren van een bijdrage aan de convergentie binnen de mondi-
ale economie, met als doel om de wereldwijde armoede te 
verminderen en de handelspositie van Nederland te verster-
ken (BZ, 2018). 

De strategie om dat doel te bereiken, verdient echter 
aanpassing. De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan 
snel – denk aan ontwikkelingen met betrekking tot kunst-
matige intelligentie, het internet of things, big data, robo-
tica, cloud computing, 3D printing, nano technology, smart 

censors en human-machine interface (tezamen ook wel de 
‘Vierde Industriële Revolutie’ genoemd). Deze ontwikke-
lingen hebben niet alleen gevolgen voor de werkgelegen-
heid in Nederland, maar veranderen ook veel voor ontwik-
kelingslanden. Zo veranderen de traditionele groeipaden 
en de menselijke vaardigheden die nodig zijn voor ontwik-
keling, en kunnen digitale ontwikkelingen de toegang tot 
technologie en markten negatief beïnvloeden.

De huidige digitale vooruitgang is geen natuurlijk feno-
meen dat ons overkomt (Kenny, 2019). Er is ruimte en tijd 
om de processen die leiden tot groei te sturen, zowel natio-
naal als internationaal. Dit vraagt om een duidelijke strate-
gie met betrekking tot digitalisering, die verder gaat dan ons 
handels- en ontwikkelingsbeleid en dan de  Digitale Agenda 
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings samenwerking 
(BZ, 2019). De terreinen waarop de veranderingen voor 
ontwikkelingslanden plaatsvinden, liggen deels buiten het 
traditionele werkveld van het handels- en ontwikkelingsbe-
leid, maar zijn daar allemaal wel van invloed op. In dit arti-
kel bespreken we vier veranderingen als gevolg van digitali-
sering en de implicaties daarvan voor ons beleid.

Andere groeipaden
Ten eerste is het traditionele transformatieproces van de 
economische groei – dat verloopt via landbouw en indus-
trie naar de dienstensector – dankzij de digitalisering niet 
meer vanzelfsprekend. Zo is door de digitalisering de waar-
de van diensten waarschijnlijk nu al net zo groot als die van 
goederen (Lund et al., 2016). Tegelijkertijd is de groei van 
de mondiale goederenhandel stilgevallen. De economische 
groei in Afrika wordt al voor een groot deel bepaald door 
de dienstensector.

Rodrik (2015; 2017) gaf met het begrip premature 
de-industrialisation al aan niet meer te geloven dat voor 
de Afrikaanse landen de maakindustrie de enige en nood-
zakelijke weg is naar ontwikkeling. Hij constateert dat de 
verschuiving naar gefragmenteerde productie – ofwel de 
wereldwijde waardeketens die belangrijk zijn gebleken 
voor de productiegroei in landen als China – sinds 2011 
is afgenomen. De groei van de maakindustrie zal geen extra 
banen opleveren, want producten zullen in toenemende 
mate lokaal geproduceerd worden met hulp van robotise-
ring (Rodrik, 2019). Dit heeft ook gevolgen voor Neder-
land dat via handel een belangrijk aandeel van zijn natio-
nale inkomen binnenhaalt. 
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Digitale ontwikkelingen hebben de wereld in rap tempo 
 veranderd en zullen dat de komende jaren blijven doen, onder 
meer als gevolg van robotisering en artificiële intelligentie. 
Deze vooruitgang heeft niet alleen voor ontwikkelingslanden 
grote consequenties, maar ook voor Nederland, en vereist een 
 moderner handels- en ontwikkelingsbeleid.

IN HET KORT
 ●Digitalisering verandert de traditionele groeipaden van landen 
en de op de arbeidsmarkt benodigde vaardigheden.
 ●Digitalisering kan de toegang tot markten en technologie 
beperken, in het bijzonder voor ontwikkelingslanden.
 ●  Er is internationaal beleid op diverse niveaus nodig om de 
 digitale ontwikkelingen in goede banen te leiden.
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De analyse van Rodrik (2015) stelt vast dat het con-
currentievermogen op basis van arbeidskosten geen belang-
rijke bepalende factor meer is voor deelname aan de mon-
diale waardeketens. Bovendien zijn de arbeidskosten in 
Afrika nu al te hoog om in de maakindustrie concurrerend 
te zijn (Gelb et al., 2017). Bepaalde factoren – zoals de 
nabijheid tot grote markten, de beschikbaarheid van men-
selijk en fysiek kapitaal, en de aanwezigheid van institutio-
nele en logistieke capaciteit – zijn stuk voor stuk van groter 
belang geworden. 

In plaats van de maakindustrie zal de dienstensector 
veel meer leidend zijn (Baldwin en Forslid, 2019). Service 
value chains zullen opkomen, en meer en meer de plaats 
innemen van de industriële global value chains. Centraal 
zullen de steden, diensten en training staan, en niet langer 
de fabrieken. Er zullen verschillende structurele transfor-
maties plaatsvinden, met name een service-led-ontwikke-
ling in plaats van een manufacturing-led-ontwikkeling, met 
dezelfde comparatieve voordelen.  

Ook de dienstensector zal volgens Baldwin (2019) 
door automatisering beïnvloed worden. Machine learning 
maakt het mogelijk om op afstand te werken. Telemigra-
tie zal een grote vlucht nemen. Daarbij kan er onderscheid 
worden gemaakt tussen high-end- en low-end-telemigratie. 
Low-end-telemigratie is freelance, kortetermijn, en omvat 
simpele opdrachten zoals het invoeren van data. Een 
opdracht wordt opgesplitst in taken, en iedere taak wordt 
geoutsourcet naar andere mensen in diverse landen. Kenia 

is een miljoen mensen aan het trainen voor deze vorm van 
telemigratie. High-end-telemigratie is complexer en vereist 
meer dan basiskennis. Het zijn de mensen uit middeninko-
menslanden die beter opgeleid zijn en die dus hiervan kun-
nen profiteren. 

Omdat de dienstensector een toenemende factor is, 
zou het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid minder moe-
ten inzetten op het stimuleren van (werkgelegenheid in) 
de landbouw, minder op diversificatie in de maakindustrie/
industrialisatie, en meer op het stimuleren en formaliseren 
van werk binnen de dienstensector. Baldwin en Forslid 
(2019) halen India en de Filipijnen aan als voorbeelden van 
hoe overheden succesvol kunnen profiteren van de kansen 
die de digitale economie biedt. Vanwege de gunstige tijd-
zone met Europa zou ook Sub-Sahara-Afrika geschikt kun-
nen zijn voor een ‘dienstentransitie’, maar daar ontbreekt 
het vooralsnog aan voldoende geschoolde arbeid.

Toegang tot technologie
Ten tweede is er een risico dat door de digitale ontwikke-
ling de toegang tot technologie onder druk komt te staan, 
met name in ontwikkelingslanden. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd er, in navolging van de convergentietheorie van 
Tinbergen (Van den Doel, 1971), lang gedacht dat het kapi-
talistische en socialistische/communistische systeem naar 
elkaar toe zouden groeien. Na de val van de Muur en het 
ineenstorten van de Sovjet-Unie leek er nog slechts ruimte 
voor een enkel model, dat wereldwijd werd gepropageerd 
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Digitale vooruitgang is geen 
natuurlijk fenomeen dat ons overkomt, 
er is ruimte en tijd om te sturen

in de zogenaamde Washington Consensus. China was nog 
wel een outsider, zo was de gedachte, maar zou zich aanpas-
sen na een steeds verdere integratie in de wereldeconomie 
en het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie.  

Inmiddels is duidelijk dat het westerse model op aller-
lei fronten wordt uitgedaagd door een alternatief, autori-
tair-regime-model, dat krachtig ondersteund wordt door 
de nieuwe digitale technologie. Het rules-based-systeem, 
zoals onder aanvoering van het Westen is opgebouwd, 
wordt steeds meer ondergraven (zo staat nu de Wereld-
handelsorganisatie met haar arbitragesysteem machteloos). 
Binnen multilaterale kaders worden er zelfs nieuwe syste-
men voorgesteld, met een ander, autoritair/centraal aange-
stuurd karakter. 

Dit heeft ook invloed op de omgang met technologie. 
In de discussie over het beheer van de internetinfrastruc-
tuur stuiten Nederland en andere westerse landen in toene-
mende mate op landen als China en Rusland, die een veel 
autoritairdere omgang met het internet propageren. De 
ontwikkeling van het internet ging ooit gepaard met een 
groot optimisme dat het de katalysator zou zijn voor tech-
nologische ontwikkeling, een open economie en politieke 
liberalisering. Nu constateren we dat autoritaire regimes in 
landen als China en Rusland het internet gebruiken om de 
controle over hun bevolking te vergroten en deze de toegang 
tot het world wide web te ontnemen, en bovendien ook wes-
terse ondernemingen de toegang tot hun web te ontzeggen. 

Het digitale tijdperk kan mondiaal voor economi-
sche groei zorgen, maar daarvoor is het cruciaal dat de 
basisinfrastructuur – het internet – open, toegankelijk en 
betrouwbaar is. In het huidige model zien we een combi-
natie van zelfregulering bij de grote (Amerikaanse) techbe-
drijven, en het afschermen van de vrije toegang door over-
heden in China, Rusland en andere landen – met name ook 
bij politieke crises, zoals nu in Iran. China wordt bovendien 
steeds actiever in het verspreiden van de eigen ideeën over 
het gebruik van het internet, zeker ook in Afrika. 

Een global governance is nodig om de toegang tot 
nieuwe technologieën wereldwijd te garanderen. Het is 
niet wenselijk dat er parallelle systemen van technologieën 
ontstaan. Als het internet in blokken uiteenvalt en Afrika 
komt in het verkeerde kamp terecht, dan zal dat grote – 
negatieve – gevolgen hebben voor zijn groei en positie in 
de wereldeconomie. En de Verenigde Naties lijken door de 
acties van spoilers als China en Rusland ongeschikt om een 
gelijk speelveld te bewerkstelligen. 

Vooralsnog is er geen multilateraal orgaan voor toezicht 
op het gebruik van het internet. Een mogelijkheid is om een 

groep van landen bij elkaar te brengen onder de vlag van een 
Internet Freedom League (Clarke en Knake, 2019), die spel-
regels kunnen bepalen voor het web, best practices kunnen 
delen, maar ook kunnen buitensluiten als er regels worden 
overtreden. Elementen voor zo’n samenwerking zijn te vin-
den in onderdelen van de Europese Schengenovereenkomst, 
in de Financial Action Taskforce van de G7 en in de manier 
waarop de WHO pandemieën aanpakt. De EU (met de VS) 
zou hier het voortouw moeten nemen. De hoop is dan dat 
meer landen zich erbij aansluiten – want uiteindelijk wil 
immers iedereen toegang tot het world wide web.

Toegang tot markten
Ten derde is er een risico dat de toegang tot markten voor 
bedrijven wereldwijd, en in het bijzonder voor ontwikke-
lingslanden, afneemt als gevolg van de technologische ont-
wikkelingen. De laatste tien à vijftien jaar zijn de groei van 
de investeringen en de groei van de (arbeids)productiviteit 
afgenomen, zowel in de ontwikkelde markten, de opko-
mende landen zoals China en India, als in de ontwikke-
lingslanden (Cirera en Maloney, 2017, Goldin et al., 2019; 
Roelandt et al., 2019). Hoewel de analyses van dit com-
plexe probleem niet eenduidig zijn, worden de hoge markt-
concentratie en hoge toetredingsbarrières in de techsector 
als een belangrijke verklaring gezien. 

Er zijn aanwijzingen dat de combinatie van globali-
sering en technologische ontwikkeling een verstoring van 
het gelijke speelveld heeft veroorzaakt. In een baanbrekend 
onderzoek tonen Autor et al. (2020) aan dat in de VS maar 
ook in andere OESO-landen de omzetwaarde steeds meer 
in een beperkt aantal bedrijven is geconcentreerd. Deze 
bedrijven – de zogenaamde superstar firms – hebben ook 
het laagste arbeidsaandeel in hun toegevoegde waarde, de 
hoogste productiviteit en de hoogste winstmarges. 

Een dergelijke verstoring van het gelijke speelveld  
raakt ook ontwikkelingslanden, niet alleen omdat de eco-
nomische machtsconcentratie investeringen in nieuwe 
markten kan bemoeilijken, maar ook omdat toetredings-
barrières het moeilijker maken om als nieuwkomer een 
markt te betreden. 

Hoogste tijd derhalve voor een actiever mededin-
gingsbeleid dat aandacht heeft voor het ontstaan van toe-
tredingsbarrières die een situatie van de ‘winner takes most’ 
veroorzaken. Om effectief te zijn, moet dit mededingings-
beleid een potentieel omvangrijke markt beslaan. De VS, 
traditioneel sterk op het terrein van antitrustbeleid, aarze-
len en China heeft nationaal georiënteerde belangen. De 
EU lijkt daarom de aangewezen partij om hier het voor-
touw te nemen (Camps, 2020). Europa heeft de macht om 
mondiaal in te grijpen, zoals onder meer blijkt uit het feit 
dat de EU-regelgeving op mondiaal niveau steeds toon-
aangevender wordt (Bradford, 2020). In haar mededin-
gingsbeleid moet de Europese Unie wel verder gaan dan 
het opleggen van boetes – die tot dusverre weinig effect 
hebben gesorteerd. Een nieuw mededingingsbeleid dient 
onder meer aandacht te hebben voor het voorkomen van 
marktconcentratie, defensieve overnames (zoals die van 
WhatsApp en Instagram door Facebook), dominantie van 
reclame-inkomsten (waaruit Google en Facebook circa 
negentig procent van de mondiale inkomsten binnenha-
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len), de waardering van data en voor het fenomeen van 
predatory pricing, waarbij monopolies worden verworven 
via verliesgevend lage prijzen (zoals Amazon lijkt te doen) 
(Meyer en Khan, 2018). In het uiterste geval kunnen de 
digitale platformondernemingen worden beschouwd als 
‘utiliteitsbedrijven’ die hun eigen producten niet op de plat-
forms mogen verkopen (The Economist, 2019).

Menselijk kapitaal 
Ten vierde veranderen de digitale ontwikkelingen de vraag 
naar arbeid. Veel mensen vrezen dat banen verdwijnen 
door automatisering, maar die vrees lijkt over het algemeen 
ongegrond (Wereldbank, 2019). Technologie zal wel het 
karakter veranderen van werk – want werk dat sterk rou-
tinematig van aard is, zal grotendeels aan robots worden 
uitbesteed. Banen verdwijnen niet zomaar, maar worden 
opgeknipt in taken, die vervolgens wereldwijd door meer-
dere mensen uit te voeren zijn. Juist het menselijke deel van 
werken wordt in de toekomst steeds belangrijker. 

Dit vergt van werknemers andere vaardigheden. Het 
gaat daarbij niet alleen om hogere cognitieve vaardigheden 
die nodig zijn om actief in een gedigitaliseerde samenleving 
te kunnen participeren, zoals een probleemoplossend ver-
mogen en een kritisch denkvermogen (WEF, 2018), maar 
ook om sociaal-emotionele vaardigheden zoals het kunnen 
werken in teamverband. Als we kinderen alleen onderwij-
zen in cognitieve vaardigheden, leiden we ze op tot tweede-
rangs robots. Beter is het dat kinderen leren leren (Schlei-
cher, 2020). 

Deze andere benodigde vaardigheden hebben ingrij-
pende consequenties voor het onderwijs. Er zijn fundamen-
tele verschillen tussen de onderwijs- en ondernemingssyste-
men van het ‘industriële tijdperk’ en die van het ‘digitale 
tijdperk’. Deze verschillen zijn in feite fundamenteler dan 
bij de vroegere overgang van boerderij naar fabriek (Bald-
win en Forslid, 2019; Schleicher, 2018). Bovendien is het 
belangrijk om te beseffen dat sociaal-emotionele vaardighe-
den in de eerste vier levensjaren worden aangeleerd. 

De ingrijpende gevolgen van de digitale ontwikke-
lingen voor het onderwijs gelden niet alleen in Nederland 
(EZK, 2019), maar vooral ook voor ontwikkelingslanden 
waar de onderwijsniveaus vaak lager zijn. Bovendien wordt 
er met name in ontwikkelingslanden onvoldoende geïnves-
teerd in de eerste onderwijsjaren van een kind. Nederland 
zou hier in zijn ontwikkelingsbeleid, in samenwerking met 
nationale overheden in Afrika, meer aandacht aan kunnen 
besteden.

Tot slot
Net als de globalisering zijn de huidige digitale ontwikke-
lingen geen natuurlijk fenomeen dat ons overkomt. Er is 
ruimte en tijd om processen te sturen die leiden tot meer 
internationale, nationale en inclusieve groei. 

De uitdagingen van de digitale economie zullen op 
verschillende niveaus worden aangepakt. Nederland zou 
via de EU een voortrekkersrol moeten spelen op het ter-
rein van een open, betrouwbaar world wide web. Europa 
zou ook mondiaal een voorbeeldfunctie moeten vervullen 
bij het moderniseren van het mededingingsbeleid. Op het 
nationale niveau zal het ontwikkelings- en handelsbeleid 

moeten worden aangepast aan de nieuwe groeipaden en 
vaardigheden die voor ontwikkeling nodig zijn. Op lokaal 
niveau zullen steden (brain hubs) kernen voor economische 
groei dienen te worden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bij uitstek 
in de positie om een architectuur te ontwikkelen waarmee 
men in de buitenlandse diplomatie zo effectief mogelijk 
tussen de diverse niveaus kan schakelen. Er is dus werk aan 
de winkel.
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Aantrekken privaat 
ontwikkelingsgeld vereist 
duidelijke criteria

S inds de adoptie van de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) is 
de ontwikkelingsagenda van Nederland ambitieu-
zer geworden. Eind 2015 namen alle lidstaten van 

de Verenigde Naties deze SDG’s aan. Met de SDG’s commi-
teren de lidstaten, waaronder ook Nederland, zich aan het 
bestrijden van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 
De zeventien SDG’s richten zich ook op het verbeteren van 
onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten. Deze doelen 
moeten in 2030 behaald zijn en gelden voor alle naties; ze 
betreffen niet alleen de armste landen.

Het is duidelijk dat de SDG’s niet gehaald kunnen 
worden zonder extra investeringen. Het financieringsplan 
voor de SDG’s, bestaande uit zowel private als publieke 
investeringen, inclusief buitenlandse ontwikkelingsgel-
den, wordt algemeen als ontoereikend gezien. UNCTAD 
(2014) schat het jaarlijkse investeringstekort in de SDG-
relevante sectoren van ontwikkelingslanden op 2,5 biljoen 
dollar per jaar. Volgens de Wereldbank (2019) zijn er daar-
om nieuwe methodes nodig om de toegang van ontwikke-
lingslanden tot private financiering te verbeteren. 

De toenemende aandacht voor het financieringsgat 
van de SDG’s heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer focus 
komt op innovatieve financieringsinstrumenten, waarin 
traditionele ontwikkelingshulp (Official Development 
Assistance, zoals gedefinieerd door de OESO) gecombi-

neerd wordt met privaat kapitaal van bijvoorbeeld banken, 
pensioenfondsen of verzekeraars. Deze combinatie van 
publieke en private middelen heet ook wel blended finance 
(gecombineerde financiering).

Gecombineerde financiering
Het idee van gecombineerde financiering is dat op deze 
manier kapitaal vanuit de private sector gemobiliseerd 
kan worden dat anders niet geïnvesteerd zou zijn ( Pereira, 
2017). Zij zijn dus bedoeld om méér private financiering van 
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s te  stimuleren. In 
de literatuur wordt hier vaak de term ‘katalytische werking’ 
voor gebruikt. 

Ontwikkelingsinstrumenten om private investeringen 
te stimuleren, zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit 
de grond geschoten. Zo heeft de Wereldbank inmiddels 
meerdere faciliteiten die op deze manier gefinancierd wor-
den, waaronder de Global SME Finance Facility (2012), 
Global Financing Facility (2015) en de Blended Finance 
Facility (2017). Ook de EU beschikt over investeringsfa-
ciliteiten waarbij gecombineerde financiering wordt inge-
zet (Europese Commissie, 2019). Tussen 2010 en 2015 
werden er regionale investeringsfaciliteiten opgezet, zoals 
de Latin American Investment Facility (2010), de Asian 
Investment Facility (2012) en de Africa Investment Faci-
lity (2015). 

De afgelopen jaren heeft ook Nederland meer inge-
zet op het gebruik van ontwikkelingsfinanciering om pri-
vate investeringen te stimuleren. Zowel DG Internatio-
nale samenwerking (DGIS) als het Dutch Good Growth 
Fund (DGGF) staat mondiaal in de top tien van publie-
ke investeerders in gecombineerde-financieringsdeals 
( Convergence, 2018). Als donorland staat Nederland daar-
mee op de derde plek. Een voorbeeld is de cofinanciering 
door DGGF (spoor 1) van Nederlandse ondernemers die in 
ontwikkelingslanden willen ondernemen. Dit doet DGGF 
bij voorkeur samen met een commerciële bank, waar-
bij DGGF een garantie verschaft, een deel van de lening 
financiert, of eigen vermogen inlegt. Ook de Nederlandse 
ontwikkelingsbank FMO maakt actief gebruik van gecom-
bineerde financiering, bijvoorbeeld in het nieuwe ‘Dutch 
Fund for Climate and Development’ (DFCD). Daarnaast 
financiert RVO.nl al jaren publiek-private partnerschap-
pen met programma’s zoals de ‘Faciliteit voor Duurzaam 
Ondernemen en Voedselzekerheid’ (FDOV), inmiddels 
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De huidige publieke budgetten zijn niet genoeg om de opgestelde 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development 
Goals (SDG’s) te halen. Donorlanden, waaronder Nederland, zet-
ten daarom steeds meer in op het aantrekken van aanvullende 
private financiering, bovenop de publieke financiering. Werkt dat?

IN HET KORT
 ●Het mobiliseren van privaat kapitaal is nodig om de SDG’s te 
halen.
 ● Privaat kapitaal lijkt echter niet voor alle ontwikkelingsprojecten 
even geschikt, en kent een aantal valkuilen.
 ●Duidelijkheid over de te bereiken doelen, heldere criteria voor 
risicodeling en een additionaliteitstoets vooraf zijn vereist.
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overgegaan in de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP). Een 
voorwaarde hier is dat  private partners ten minste de helft 
van elk project cofinancieren.

In theorie
Er zijn in theorie drie manieren waarop gecombineerde 
financiering de private investeringen kan stimuleren. Deze 
drie manieren zijn het delen van risico’s, het verlagen van 
risicopercepties, en het verlagen van feitelijke risico’s voor 
de private sector.

Delen van de risico’s 
Soms wil een private partij niet meefinancieren omdat 
het bedrag te hoog is. Het risicomanagementbeleid van 
een bank laat bijvoorbeeld vaak een maximumbedrag aan 
‘exposure’ toe in een bepaald land of sector. Het gaat hier 
dus uitsluitend om het delen van risico, niet om het ver-
minderen ervan. Mogelijk is de bank wel in staat om de pri-
vate partij te financieren wanneer een andere partij bijvoor-
beeld de helft van het bedrag financiert. 

Dat zou in theorie via publieke middelen kunnen, 
maar het is de vraag of de overheid hier echt voor nodig is. 
Wanneer het risico-rendementsprofiel zodanig is dat priva-
te partijen slechts tot een bepaald plafond willen of mogen 
financieren, zouden verschillende private partijen het risico 
ook op gelijke voet (pari passu: gelijke rechten van betaling 
of niveau van senioriteit) kunnen delen. Er is dan feitelijk 
geen marktfalen dat de inzet van publieke middelen zou 
rechtvaardigen. Integendeel, inzet van publieke middelen 
kan ten koste gaan van de private middelen die geïnvesteerd 
worden (crowding-out). 

Alleen indien er slechts één private partij in het spel 
is, kan de overheid een deel van het risico overnemen zon-
der dat dit leidt tot een ‘crowding-out’ van privaat kapitaal. 
Gecombineerde financiering dat als doel heeft om private 
investeringen te stimuleren door de risico’s tussen partijen 
te delen, zal dus slechts in een beperkt aantal gevallen daad-
werkelijk stimulerend werken.

Verlagen van risicopercepties
Naast het delen van risico’s, kan het verlagen van de risico-
percepties een stimulerende werking hebben op private 
investeringen. Risicopercepties kunnen verlaagd worden via 
gecombineerde financiering wanneer de publieke partij een 
informatievoordeel heeft (Bordo et al., 2004), of dit althans 
zo gezien wordt. Van een dergelijk (gepercipieerd) informa-
tievoordeel kan sprake zijn voor bepaalde landen, sectoren, 
instrumenten of klanten waarover commerciële banken wei-
nig informatie hebben en waarvan de potentiële opbreng-
sten aanvankelijk zo laag zijn dat het voor één enkele com-
merciële bank niet loont om deze informatie te vergaren. 

Een overheidsinstantie of ontwikkelingsbank kan dan 
een rol spelen bij het vergaren en delen van deze informa-
tie, zeker indien een publieke partij erom bekend staat een 
zeer serieuze due diligence uit te voeren op haar crediteu-
ren (zoals IFC of EBRD). In principe kunnen deze par-
tijen hun informerende rol ook vervullen zonder zelf mee 
te financieren. Ze zouden deze informatie zelfs kunnen 
verkopen: in die zin is er mogelijk geen marktfalen. Wel 
wordt de informatie geloofwaardiger als de publieke partij 

zelf de daad bij het woord voegt (‘puts its money where its 
mouth is’). Door mee te financieren geeft de publieke partij 
een seal of approval dat op zichzelf informatiewaarde kan 
hebben, en daarmee de private sector kan overtuigen dat de 
risico’s mogelijk minder hoog zijn dan aanvankelijk werd 
verondersteld (Bordo et al., 2004).

Verlagen van de feitelijke risico’s 
Tot slot kan het verlagen van de feitelijke risico’s een sti-
mulerende werking hebben op private investeringen. Een 
verlaging van de feitelijke risico’s treedt op in twee geval-
len. Ten eerste wanneer een publieke partij een deel van 
het risico wegneemt voor de private investeerder, door bij-
voorbeeld een garantie, waardoor de investering binnen de 
risk appetite van de private investeerders valt. Ten tweede, 
wanneer de publieke partij een specifiek bedrijf, bank of 
sector daadwerkelijk kredietwaardiger maakt. Dat laatste 
is bijvoorbeeld het geval wanneer de publieke partij fysie-
ke investeringen financiert – zoals een nieuwe machine – 
of technische assistentie op het gebied van bijvoorbeeld 
management of marketing, waarmee een bedrijf daadwer-
kelijk winstgevender wordt zodat investeren voor private 
partijen minder risicovol wordt (Pereira, 2017). 

Een dergelijke publieke interventie is echter kostbaar. 
Een eis hierbij is namelijk dat het voor een private partij 
niet rendabel geweest zou zijn als ze de investering zelf zou 
doen. De rol die de publieke partij dan speelt is het com-
mercieel levensvatbaar maken van projecten die dat aan-
vankelijk niet waren. Mocht dit voor een portfolio van pro-
jecten gemiddeld toch rendabel blijken, dan is er feitelijk 
geen marktfalen en had de markt deze investeringen ook 
kunnen financieren. Dat betekent ook dat een eis dat ont-
wikkelingsfondsen ‘revolveerbaar’ moeten zijn en netto 
niets mogen kosten, haaks staat op deze eis van additionali-
teit (Ter Weel et al., 2019).

In de praktijk
Gecombineerde financiering kan in theorie dus een stimu-
lerende werking hebben op private investeringen, mits die 
financiering goed onderbouwd is. Bij deze relatief nieuwe 
vorm van ontwikkelingshulp gaat dit in de praktijk makke-
lijk fout. Er zijn evaluaties van instrumenten voor gecombi-
neerde financiering nodig om te leren van andermans fou-
ten en successen. 

Het aantal evaluaties is echter beperkt en de evaluatie-
rapporten zijn dikwijls niet openbaar. Een reden daarvoor is 
dat de inzet van private middelen er vaak voor zorgt dat data 
als bedrijfsvertrouwelijk worden aangemerkt (Oxfam, 2017). 
Los daarvan wordt er niet systematisch bijgehouden in hoe-

Ook Nederland heeft de afgelopen 
jaren meer ingezet op het stimuleren van 

private ontwikkelingsinvesteringen
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verre ontwikkelingshulp ‘gecombineerd’ is ingezet. Hierdoor 
is het, anders dan voor traditionele ontwikkelingshulp, niet 
bekend wat de totale omvang van gecombineerde-financie-
ring-instrumenten is. Convergence (2018) registreert voor 
800 organisaties gecombineerde-financieringsdeals. Tussen 
2005 en 2017 was met deze deals naar schatting een kleine 
100 miljard dollar gemoeid – maar dit is vrijwel zeker een 
onderschatting van de totale gecombineerde financiering. 

Ondanks het gebrek aan informatie valt er een  aantal 
lessen te trekken uit de gerapporteerde ervaringen met 
gecombineerde financiering tot nog toe: deze vorm van 
financiering vloeit zelden naar de armste landen, en is niet 
voor alle sectoren even bruikbaar. Daarnaast is het gebrek 
aan eigenaarschap en/of additionaliteit hierbij een veel-
voorkomend probleem.

Niet altijd naar armste landen
Ten eerste lijkt gecombineerde financiering in de praktijk 
niet altijd geschikt voor de armste landen met de grootste 
financieringsgaten. Driekwart van de gecombineerde gel-
den gaat vooralsnog naar middeninkomenslanden, zoals 
bijvoorbeeld India of Mexico (Convergence, 2018). Dit 
ligt misschien voor de hand, gegeven het rendement dat 
met name de private investeerders nastreven, wil de deal 
commercieel levensvatbaar zijn. In lage-inkomenslanden is 
het moeilijker om commercieel levensvatbare projecten te 
vinden en is het ook moeilijker voor publieke partijen om 
deze te helpen creëren: dit zal langer duren en meer kosten. 
Daarnaast kunnen grootschalige investeringen in bepaalde 
middeninkomenslanden soms de meest effectieve manier 
zijn om mondiale SDG’s te realiseren (bijvoorbeeld wan-
neer het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot door 
duurzamer landgebruik in Brazilië of duurzamer energie-
gebruik in India). Deze focus op middeninkomenslanden 
betekent echter ook dat gecombineerde financiering in de 
praktijk niet alle financieringsgaten zal kunnen dichten.

Niet voor alle sectoren
Ten tweede is gecombineerde financiering ook niet 
geschikt voor alle sectoren. Wanneer we kijken naar de sec-
toren die tot nog toe het meeste profiteren van gecombi-
neerde-financieringsdeals, dan gaat er veel geld naar finan-
ciële dienstverlening en energie, maar relatief weinig naar 
bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg (Convergence, 
2018). Ook dit zijn sectoren waar het moeilijker is voor 
publieke partijen om deze commercieel levensvatbaar te 
maken. Gecombineerde financiering is zodoende geen een-
op-een-alternatief voor traditionele ontwikkelingshulp. 

Gebrek aan eigenaarschap 
Een derde bevinding is dat het vaak nog ontbreekt aan zowel 
eigenaarschap bij ontvangende landen als een goede afstem-
ming met de lokale ontwikkelingsplannen (VN, 2016). 
Omdat gecombineerde financiering voor een groot deel 
private investeringen betreft, is er niet altijd een match met 
de beleidsprioriteiten van het ontwikkelingsland. Het maat-
schappelijk rendement van deze financieringsvorm is in dat 
geval lager dan het had kunnen zijn. Ook bestaat het risico 
dat de kwetsbare ‘eigen’ financiële sector wordt overschaduwd 
door internationale financiers en zo zelf niet tot wasdom 
komt. Daarnaast kan gebrek aan financiële vakkennis ertoe 
leiden dat overheden van ontwikkelingslanden onverant-
woorde verplichtingen aangaan in de hoop private investeer-
ders te verleiden. Het is daarom aan te raden om bij het opzet-
ten van instrumenten voor gecombineerde financiering meer 
aandacht te besteden aan de lokale context (OESO, 2018).

Niet altijd additioneel 
Een laatste les is dat de publieke bijdrage aan gecombineer-
de-financieringsdeals niet altijd additioneel blijkt. Uit een 
inventarisatie van de Europese Rekenkamer blijkt dat voor 
de helft van de projecten die uitgevoerd zijn door de eer-
der genoemde Europese investeringsfaciliteiten er niet kan 
worden aangetoond dat een subsidie daadwerkelijk vereist 
was om de private leningen te stimuleren (ECA, 2014). 

Beleidsimplicaties
Het is duidelijk dat de SDG’s niet gehaald zullen worden 
zonder privaat kapitaal te mobiliseren. Gecombineerde 
financiering biedt hiervoor tal van mogelijkheden, maar kent 
zowel in theorie als in praktijk ook risico’s en beperkingen. 
Uit bovenstaande discussie en de blended finance principles 
van de OESO (2018) leiden wij een aantal aanbevelingen af 
voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 

Stel duidelijke criteria bij risicodeling 
Gecombineerde financiering werkt stimulerend wanneer 
publieke middelen zodanig bijdragen aan het verminderen 
van (vermeende of daadwerkelijke) risico’s dat het com-
mercieel aantrekkelijk wordt voor private investeerders 
om mee te financieren. Wanneer er echter slechts risico’s 
verdeeld worden tussen publieke en private partijen zon-
der het totale risico te verminderen, dan dient de vraag 
gesteld te worden of deze risico’s ook door meerdere pri-
vate  partijen gedeeld hadden kunnen worden. Om ervoor 
te zorgen dat de publieke middelen additioneel zijn ten 
opzichte van de markt, en niet leiden tot freerider-gedrag 
of het verstoren wegdrukken van private investeringen, is 
het van belang dat er duidelijke criteria worden opgesteld 
voor het in aanmerking komen van subsidieverstrekking. 
En eenmaal in de uitvoerende fase is het van belang dat 
projecten actief gemonitord worden, om zo de gunnings-
criteria verder aan te scherpen (OESO, 2018). 

Ga de reden voor overheidsingrijpen na 
Wanneer overheidsfondsen of ontwikkelingsbanken bewe-
ren private investeringen te stimuleren, is het gewenst om 
via een adequate additionaliteitstoets na te gaan wat de 
rechtvaardiging is voor de inzet van publieke middelen. 

Lage-inkomenslanden zijn meer 
gebaat bij reguliere ontwikkelingshulp 
dan bij gecombineerde financering

VAN HULP NAAR HANDEL



115ESB, 105(4783), 12 maart 2020

De twee voornaamste toetsen zijn: heeft de  publieke partij 
additionele informatie ten opzichte van de markt en kan 
deze door het verschaffen van die informatie (of door het 
daadwerkelijk investeren op basis ervan) de risico percepties 
van private partijen verlagen? En draagt de publieke  partij 
daadwerkelijk bij aan het verminderen van risico’s voor 
 private partijen, bijvoorbeeld door middel van een garantie 
of door technische assistentie? 

Maak een kosten-batenanalyse 
Zowel de verschaffing van informatie als het daadwerkelijk 
verminderen van risico’s brengt kosten met zich mee, en 
vormt daarmee feitelijk een subsidie. Dat hoeft geen pro-
bleem te zijn, mits de publieke middelen additioneel zijn 
ten opzichte van de markt, private partijen gelijk worden 
behandeld, en de maatschappelijke baten hoger liggen dan 
de kosten. Publieke financiering vraagt dus om een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse. 

De maatschappelijke baten, waaronder de bijdrage aan 
de SDG’s, zijn het hoogst bij projecten waar de doelstellin-
gen niet (goed) door de markt worden ingeprijsd, zoals bij 
een schoner milieu, minder ongelijkheid of een vreedzamere 
wereld. De kans dat gecombineerde financiering succesvol 
is, is het hoogst in landen of sectoren waar het ontwikke-
lingsniveau laag genoeg is om te voldoen aan de additiona-
liteitseis – de investering is in de huidige staat niet commer-
cieel aantrekkelijk voor private partijen – maar toch hoog 
genoeg om private investeringen te stimuleren. Het gaat er 
dus om dat, dankzij publieke subsidie, de private investerin-
gen op termijn commercieel levensvatbaar worden.

Monitor en evalueer 
Verder is het belangrijk om de ontwikkelingsprojecten die 
gefinancierd worden met publieke middelen te monitoren 
en evalueren. Dat is zowel van belang voor het afleggen van 
verantwoording aan de belastingbetaler, als voor het trek-
ken van lessen uit het verleden, waarmee beleidsmakers en 
uitvoerende instanties de projecten in de toekomst verder 
kunnen verbeteren. 

Monitoren en evalueren is zo mogelijk nog belangrijker 
bij gecombineerde financiering, vanwege het risico op ver-
kapte subsidie en de crowding-out van de private sector. Hoe-
wel vertrouwelijke marktinformatie uiteraard beschermd 

moet worden, is transparantie over de kosten en baten hier 
cruciaal. Met name wanneer de baten de kosten overstijgen, 
kan het inzichtelijk maken hiervan al een katalyserende wer-
king hebben. Zo kunnen evaluaties ook helpen bij het aan-
scherpen van de criteria voor gecombineerde financiering, 
zodat deze inderdaad bijdraagt aan het halen van de SDG’s.

Tot slot
Gecombineerde financiering is een manier om op grotere 
schaal te investeren in specifieke sectoren van middeninko-
menslanden. Sectoren als onderwijs en de gezondheidszorg, 
of lage-inkomenslanden in het algemeen, zijn echter meer 
gebaat bij reguliere ontwikkelingshulp. Daarin zit immers 
minder verdienpotentieel voor de private  partijen. Wanneer 
de verstrekkers van hulp volledig inzetten op gecombineer-
de financiering, zullen deze landen en sectoren vermoede-
lijk aan het kortste eind trekken. Het is daarom van belang 
om deze vorm van financiering als aanvulling op traditio-
nele hulp in te zetten, en niet als vervanging daarvan.
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Schuldhoudbaarheid 
Afrikaanse landen in gevaar 

I n de periode 2000–2006 hebben veel landen in 
Sub-Sahara-Afrika (SSA) een schuldenkwijtschel-
ding gehad in het kader van het Heavily Indebted 
Poor Countries Initiative (HIPC Initiative) en het 

Multi lateral Debt Relief Initiative. Deze initiatieven wer-
den geïmplementeerd door het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) en de Wereldbank, om zo de armste landen 
met een onhoudbare schuld te ondersteunen. Schulden 
van officiële crediteuren, zowel van bilaterale crediteu-
ren als multilaterale instellingen, werden kwijtgescholden 
zodat deze landen weer ruimte hadden om te investeren 
in infrastructuur, onderwijs en zorg. Om hiervoor in aan-
merking te komen, moesten deze landen te definiëren 
zijn als lage-inkomensland en dienden ze ook met succes 
een IMF-programma te doorlopen. Ook Nederland nam 
deel aan het HIPC-initiatief en heeft aan diverse landen 
schuldverlichting verleend. 

Door de kwijtschelding daalde de mediaan van de tota-
le publieke schuld van alle SSA-landen van 84,9 procent van 
het bruto binnenlands product (bbp) in 2000 naar 31,4 pro-
cent van het bbp in 2011 (figuur 1). Sindsdien is de schuld 
echter weer aanzienlijk opgelopen, en kwam de mediaan 
in 2017 uit op 52,8 procent van het bbp. In de groep niet-
grondstoffenintensieve landen ging het over een geleidelijke 
schuldtoename, terwijl bij de overige groepen en met name 
bij de olie-exporterende landen de schuld sterk toenam. 
Schulden zijn bij een aantal landen zo fors opgelopen dat 
zij nu weer een verhoogd risico op een onhoudbare schuld 
hebben. Daarnaast is ook de financieringsstructuur van 
deze schulden risicovoller geworden.

Forse investeringen en teruglopende inkomsten
De jarenlange hoge overheidstekorten van Afrikaanse 
landen liggen ten grondslag aan de oplopende schulden 
in de afgelopen tijd. Bij een groot aantal landen is dit toe 
te schrijven aan de forse investeringen in infrastructuur 
(transport en elektriciteit). Met name in de niet-grond-
stoffenintensieve landen (Ivoorkust, Senegal, Kenia) zijn 
in de afgelopen jaren de publieke investeringen sterk toe-
genomen. Deze investeringen zijn gezien de gebrekkige 
infrastructuur noodzakelijk, en zullen op de middellange 
termijn de verdiencapaciteit van de economie vergroten en 
zo de schuldhoudbaarheid waarborgen. 

Het is echter wel de vraag of alle publieke investerin-
gen productief zijn aangewend en zich in een hogere econo-
mische groei zullen vertalen. Bovendien zijn de overheids-
uitgaven niet alleen sterk gestegen door de investeringen, 
maar zijn in een aantal landen ook de terugkerende beste-
dingen als ambtenarensalarissen en subsidies sterk gestegen 
– vooral in verkiezingsjaren (zoals in Ghana)(IMF, 2018b). 

Bij de grondstoffenintensieve landen speelt juist 
de afname van overheidsinkomsten een grote rol (IMF, 
2018a). Het oplopen van de schuld vanaf 2011 hangt 
samen met het einde van de periode van hoge grondstoffen-
prijzen. De grondstoffenhausse tot en met 2011 zorgde nog 
voor hoge overheids inkomsten, maar deze daalden sterk 
toen de prijzen voor metalen gingen zakken vanaf 2011 en 
die van olie vanaf 2014. 

Afrikaanse landen hebben zich maar langzaam aange-
past aan de lagere grondstofprijzen door hun uitgaven en 
investeringen te reduceren. Daarnaast beschikten ze over 
weinig ruimte om deze prijsschok op te vangen, omdat de 
overige overheidsinkomsten in deze landen relatief laag 
zijn. Omvangrijke overheidstekorten waren het gevolg, en 
de schuldopbouw – vooral die van de olie-exporterende 
landen – kwam in een stroomversnelling. 

Bovendien kwamen valuta van de grondstoffeninten-
sieve landen onder neerwaartse druk te staan, en de forse 
depreciaties tegenover de dollar verergerden de schuld-
positie nog eens extra bij de landen die een hoge buiten-
landse valutaschuld hadden (figuur 2).

Meer commerciële leningen in andere valuta 
Ten aanzien van de financieringsstructuur is er in de afge-
lopen jaren een duidelijke verschuiving opgetreden, waar-
door de risico’s zijn toegenomen (Wereldbank, 2015b). 
Terwijl er in 2000 vooral sprake was van concessionele 
financiering – leningen met zachte voorwaarden en ont-
wikkeling als hoofddoel – is momenteel een groot deel van 
de Afrikaanse schuld commercieel van aard. Deze commer-

AFKE 
ZEILSTRA
Econoom bij 
Atradius

Begin deze eeuw zijn de publieke schulden van veel Afrikaanse 
landen kwijtgescholden. De afgelopen jaren zijn de schulden van 
deze landen fors toegenomen. Door de hoge schuldenniveaus 
komt in een aantal landen de schuldhoudbaarheid weer in de 
gevarenzone.

IN HET KORT
 ●Ook de structuur van de schuld is risicovoller geworden, met meer 
leningen in buitenlandse valuta door commerciële crediteuren.
 ●Veel landen lopen tegen een onhoudbare schuldenpositie aan, 
en enkele bevinden zich alweer in gebreke.
 ● Een van de oorzaken is de  afname van de officiële 
ontwikkelings steun, onder meer uit Nederland. 
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ciële leningen hebben veelal kortere looptijden en hogere 
rentetarieven dan concessionele leningen. Bij een verslech-
tering van het marktsentiment is er daardoor een verhoogd 
risico dat marktpartijen de leningen niet willen doorrollen, 
of dat er tegen hogere rentetarieven moet worden geherfi-
nancierd. De leningen hebben daarom een verhoogd herfi-
nancieringsrisico. 

Bovendien zijn deze commerciële leningen meestal in 
buitenlandse valuta genomineerd, waardoor er een hoger 
wisselkoersrisico is (Unctad, 2016). Als de valuta van het 
ontvangende land in waarde daalt, zal het een grotere som 
terug moeten  betalen. 

Voor deze verschuivingen zijn er verschillende rede-
nen aan te wijzen. Ten eerste hadden de landen zelf min-
der behoefte aan concessionele financiering. Concessionele 
leningen van officiële crediteuren werden dan wel tegen 
gunstige financieringscondities verstrekt, maar veelal zaten 
hier ook strikte voorwaarden aan vast. Het reduceren van 
overheidssubsidies is bijvoorbeeld een veelvoorkomende 
conditie in een IMF-programma. Hoewel noodzakelijk om 
de overheidsfinanciën te verbeteren, is dit voor overheden 
een impopulaire maatregel. 

Ten tweede wordt er minder officiële ontwikkelings-
hulp (ODA) aangeboden. Voorheen verstrekten vooral de 
traditionele bilaterale crediteuren – met name rijke wester-
se landen – en multilaterale instellingen, zoals het IMF en 
de Wereldbank, leningen aan de overheden van SSA-lan-
den. Sinds 2000 is het aandeel bilaterale crediteuren in de 
buitenlandse schuld sterk afgenomen (tabel 1). 

Teruglopende ontwikkelingssteun
Uit de statistieken van de OESO blijkt dat ontwikkelings-
steun aan de SSA-landen bij een aantal westerse crediteu-
ren daalt. Dit gaat ook op voor Nederland. In de afgelopen 
jaren was de officiële ontwikkelingssteun vanuit Nederland 
naar SSA-landen veel lager dan in de periode 2000–2007. 
Ten opzichte van 2007 is de netto-ODA van Nederland 
aan de SSA-landen in 2017 gehalveerd van 35 procent in 
2007 naar 19 procent in 2017. Een van de redenen hiervoor 
is dat er vooral in de periode tot en met 2007 de schuldenk-
wijtschelding plaatsvond, waar veel ODA-geld heenging. 
Maar ook als we rekening houden met die schuldverlich-
ting, is de netto-ODA vanuit Nederland in de afgelopen 
tien jaar gedaald ten opzichte van de periode 2000–2007 
(OESO, 2019). 

Tegelijkertijd kwamen in de loop van de jaren som-
mige landen minder in aanmerking voor officiële ontwik-
kelingssteun, omdat zij niet meer tot de minst ontwikkelde 
behoorden. Dit is een natuurlijk proces waarbij landen in 
wezen de officiële ontwikkelingssteun ontgroeien. 

Bovendien is in de laatste jaren het accent van de 
Nederlandse ontwikkelingssteun verschoven naar handel 
en investeringen, waarbij de ontwikkelingssteun als hef-
boom dient voor private investeringen.

Nieuwe financiers
De niet-toereikende officiële bilaterale ontwikkelingshulp 
en de strikte voorwaarden van concessionele financiers 
waren voor de Afrikaanse landen reden om zich te wenden 
tot andere bronnen om de hoge tekorten te financieren. Na 

de mondiale financiële crisis van 2008 waren de financie-
ringscondities op de internationale kapitaalmarkt gunstig 
voor SSA-landen en was er bovendien door de ‘zoektocht 
naar rendement’ voldoende interesse voor Afrikaans over-
heidspapier met een hoog rendement. Daarnaast dienden 
zich nieuwe crediteuren aan, zoals China en India.
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Recorduitgifte overheidsobligaties 2018
Sinds 2006 zijn Afrikaanse landen, exclusief Zuid-Afrika, 
geleidelijk aan actief geworden op de internationale kapi-
taalmarkt, zo blijkt uit data van Cbonds. Tot dusver heb-
ben zeventien landen obligaties geplaatst. Alleen tijdens 
de mondiale financiële crisis van het jaar 2008 is er geen 
internationale overheidsobligatie uitgegeven. In 2018 werd 
door Angola, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Nigeria en Senegal 
maar liefst meer dan zestien miljard dollar op de internati-
onale kapitaalmarkt opgehaald (figuur 3). Stuwende kracht 
achter de recorduitgifte in 2018 was dat er in de eerste helft 
van dat jaar nog rekening werd gehouden met de voorspel-
de hogere rentetarieven in de Verenigde Staten, waardoor 
SSA- landen nog snel wilden profiteren van de lagere rentes. 

De uitgifte van internationale overheidsobligaties werd 
in de afgelopen jaren, naast de eerdergenoemde redenen, even-
eens gestuwd door de veelal onderontwikkelde binnenlandse 
kapitaalmarkt, waardoor de binnenlandse rentetarieven hoog 
zijn uitgevallen. De mondiale financieringscondities zijn 
erg gunstig, zeker in vergelijking met de hoge rentetarieven 
op binnenlands overheidspapier. In bijvoorbeeld Ghana en 
Nigeria wordt binnenlands overheidspapier vervangen door 
internationale obligaties, om zodoende de totale rentever-
plichtingen naar beneden te brengen. Weliswaar zijn de lagere 
renteverplichtingen aantrekkelijk, maar de verschuiving naar 
internationale obligaties maakt het ook kwetsbaarder voor 
een eventuele verandering in het marktsentiment.

Toenemende rol van China
Naast de toename van commerciële crediteurs zijn de tradi-
tionele westerse spelers ingewisseld voor nieuwe bilaterale 

crediteuren. Met name de rol van China is sinds 2000 flink 
toegenomen (Wereldbank, 2015a). Chinese leningen aan 
Afrikaanse overheden worden meestal aangewend voor 
investeringen in infrastructuur en/of de ontwikkeling van 
de olie- of mijnbouwsector. Deze leningen hebben meestal 
minder gunstige financieringscondities dan de concessi-
onele leningen van multilaterale instellingen (Brautigam 
en Hwang, 2016). Dat Afrikaanse landen toch een voor-
keur hebben voor Chinese leningen hangt veelal samen 
met het ontbreken van strikte condities gerelateerd aan 
bijvoorbeeld de implementatie van hervormingen. Landen 
die veel Chinese leningen hebben ontvangen, zijn Angola, 
Ethiopië, Kenia en Zambia. Het is echter vaak niet hele-
maal duidelijk hoeveel er precies van China is geleend en 
tegen welke voorwaarden (bijvoorbeeld met olie- exporten 
als onderpand). Deze non-transparantie bemoeilijkt de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van landen met een rela-
tief hoog aandeel Chinese leningen. 

Implicaties
De hoge schuldenniveaus, in combinatie met de verschui-
ving naar commerciële financiering in buitenlandse valuta, 
maakt de SSA-landen kwetsbaar voor externe schokken, 
zoals hogere rentetarieven, een depreciatie van de munt en 
een daling van de grondstoffenprijzen. Nu het ernaar uitziet 
dat zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank 
het expansieve monetaire beleid zal voortzetten, blijven de 
mondiale financieringscondities voorlopig evenwel gunstig. 
Maar landen die inmiddels een hoog risico op een onhoud-
bare schuld hebben, zullen hiervan nauwelijks kunnen pro-
fiteren. Zij zullen hun overheidsfinanciën op orde moeten 
brengen om zo een nieuwe schuldencrisis te voorkomen 
en om aan de toekomstige betalingsverplichtingen te vol-
doen. De verslechterde kredietwaardigheid van deze landen 
vormt dan ook een verhoogd risico voor private crediteuren 
en voor publieke crediteuren, waaronder die uit Nederland. 

Hoewel de desbetreffende landen natuurlijk zelf ver-
antwoordelijk zijn voor hun schuldmanagement en een 
zekere prioritering in hun investeringen moeten aanbren-
gen, kunnen ook crediteuren bijdragen aan een verbetering 
van het schuldprofiel. Het is duidelijk dat de enorme inves-
terings- en hieruit voortvloeiende financieringsbehoefte 
van Afrikaanse landen vraagt om meer ontwikkelingssteun, 
zoals zachte leningen. Leningen tegen zachte voorwaarden, 
dat wil zeggen lage rentetarieven en lange looptijden, zullen 
het risicoprofiel verbeteren. 

Literatuur 
Brautigam, D. en J. Hwang (2016) Eastern promises: new data on Chinese loans in 
Africa, 2000 to 2014. China-Africa Research Initiative, Johns Hopkins Universi-
ty, Washington DC, Working Paper, 4. 

IMF (2018a) Macroeconomic developments and prospects in low-income develop-
ing countries. IMF Policy Paper, maart. 

IMF (2018b) Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa. IMF, april.

Unctad (2016) Economic development in Africa, debt dynamics and development 
finance in Africa. United Nations, 8 augustus. 

Wereldbank (2015a) Global economic prospects: the global economy in transition, 
juni. World Bank Report, 97716.

Wereldbank (2015b) Sub-Saharan Africa’s sovereign bond issuance boom. World 
Bank Data Blog, 16 december. Te vinden op blogs.worldbank.org.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
In miljarden dollars

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Data: Wereldbank | ESB

Data: Cbonds | ESB

Aandeel crediteuren in publieke buitenlandse 
schuld

Uitgifte internationale overheidsobligaties

TABEL 1

FIGUUR 3

2000 2005 2010 2017
Bilaterale crediteuren 49,2 34,2 26,7 26,6

Multilaterale instellingen 34,6 42,8 38,1 30,5

Obligaties 6,1 9,9 24,2 32,1

Commerciële banken 4,8 10,2 8,4 8,1

Overige private crediteuren 5,4 2,9 2,6 2,7
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China biedt ontwikkelingslanden 
alternatief voor de westerse hulp

China speelt een steeds belangrijkere rol in 
de wereld. Door het Nieuwe Zijde route-
initiatief, dat president Xi Jinping lan-

ceerde nadat hij in 2013 aan de macht kwam, heeft 
China meer dan honderd landen aan zich weten te 
binden. Daar zit een groot aantal landen in Afrika 
bij. De nadruk van dit initiatief ligt op het verbe-
teren van de economische relaties met de ontvan-
gende landen door een verbeterde infrastructuur. 
China vraagt overheden om hiervoor contracten 
te tekenen en stelt leningen in het vooruitzicht, 
waarmee Chinese bedrijven die de infrastructuur 
aanleggen betaald kunnen worden. 
Het is opvallend hoe strategisch China opereert 
in ontwikkelingslanden. Al in 2006 maakte  China 
kenbaar dat men de toevoer van grondstoffen naar 
China zeker wilde stellen, een afzetmarkt wilde 
creëren voor Chinese producten en  diensten, en 
een alternatief wilde bieden voor het westerse economische ontwik-
kelingsmodel (China Daily, 2008). De vraag is dan ook of China nu 
zo dominant in Afrika geworden is dat het land het beleid van westerse 
donoren met betrekking tot het continent ondermijnt. 
Om die vraag te beantwoorden kan een vergelijking tussen de 
 Chinese en de Nederlandse strategie behulpzaam zijn. Daarbij maak 
ik gebruik van twee proefschriften over de Chinese ontwikkelings-
hulp (Warmerdam, 2015; Shi, 2019), waarbij het laatste het Chinese 
perspectief weergeeft, dat in onze ogen vaak afwijkend is. De Chinese 
en Nederlandse regering zijn beide van mening dat ontwikkelings-
samenwerking en handel hand in hand moeten gaan, maar de strate-
gie van deze landen om ontwikkelingssamenwerking inhoud te geven 
is wel geheel verschillend. 
China presenteert zich in ontwikkelings landen als een land dat zelf 
ook nog in ontwikkeling is, dat zoekt naar een win-win-situatie en 
niet uit is op het koloniseren van het  geholpen land. De strategie van 
China kan in drie punten worden samengevat: hulp, handel en inves-
teringen gaan samen; China respecteert de soevereiniteit van het ont-
vangende land dat zelf mag bepalen wat het van China wenst te ont-
vangen; en het ontvangen geld moet worden besteed aan producten 
en diensten uit China. 
De nadruk op handel en investeringen blijkt uit het feit dat er weinig 
Chinese hulp als gift of zachte lening kan worden aangemerkt – wat 
de definitie is van de OESO voor de zogenaamde officiële ontwikke-
lingshulp die de lidstaten hanteren. Veel Chinese hulp betreft lenin-
gen, die in het geval van de Zijde route-projecten tegen gemiddeld 
vijf procent rente moeten worden terugbetaald. Nederland verschaft 
vooral ontwikkelingshulp die niet hoeft te worden terugbetaald. 
Anders dan het Nederlandse beleid wordt de Chinese hulp verstrekt 
zonder coördinatie met andere landen, en ook zonder voorwaarden te 
stellen aan het overheidsbeleid van het ontvangende land. De kritiek 
van het westen op China’s optreden in ontwikkelingslanden is dat deze 

hulp zonder voorwaarden het beleid ondermijnt 
van de Wereldbank en het Internatonaal Monetair 
Fonds (ofwel de ‘Washington- consensus’). 
De Wereldbank en de IMF hebben, alvorens steun 
aan ontwikkelingslanden te verlenen, vaak eco-
nomische hervormingen afgedwongen. Sommige 
ontwikkelingslanden lappen die voorwaarden nu 
aan hun laars, omdat ze het geld gemakkelijker van 
China kunnen krijgen. Ook de Europese Investe-
ringsbank klaagt dat zij het aflegt tegen de Chinese 
staatsbanken die de ‘hulp’ financieren. Net als de 
Wereldbank en het IMF vindt de EIB dat de Chi-
nezen lagere morele en milieu-normen hanteren, 
en dat dit kan leiden tot lagere kredietstandaarden. 
Tegenover de Washington-consensus staat de 
 Beijing-consensus aangaande hulp (Van Dijk, 
2007). De Chinezen pleiten voor een belangrijke 
rol voor de overheid in de economie, er worden 

geen voorwaarden aan hulp gesteld, en die hulp betreft vooral het 
inzetten van Chinese arbeiders, bedrijven en technologie. Het gaat de 
Chinezen in de samenwerking niet om de transfer van kennis, tech-
nologie of ervaring, maar veeleer om de Chinese economie te stimu-
leren. Chinese bedrijven investeren wel in ontwikkelingslanden, maar 
houden controle over hun kennis en technologie. De Nederlandse 
hulp legt juist veel nadruk op de overdracht van kennis en techno-
logie en op de opbouw van lokale capaciteit. Die hulp is ontbonden, 
wat betekent dat het geschonken geld niet aan Nederlandse produc-
ten of diensten hoeft te worden uitgegeven. 
Ondermijnt China nu het ontwikkelingsbeleid van westerse landen 
zoals Nederland? Die conclusie lijkt overdreven. In de eerste plaats 
gaat er nog steeds veel meer geld om tussen de EU-landen en Afrika 
dan tussen China en Afrika (Van Dijk, 2020). In de tweede plaats spe-
len historische en culturele banden een rol. In Afrika worden vooral 
Europese talen gesproken en nauwelijks Chinees. Verder ligt Afrika 
gewoon dichter bij Europa. Maar dat wil niet zeggen dat er niks ver-
andert: de Afrikanen hebben dankzij China wel een alternatief. Ze 
zijn niet langer exclusief afhankelijk van Europa, en een aantal landen 
speelt deze kaart vol overtuiging uit. En dat heeft invloed. Zo bestaat 
de indruk dat de Wereldbank en het IMF door de Chinese concurren-
tie minder eisen stellen aan hun leningen dan voorheen.
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Belasting op grond is 
efficiënt, rechtvaardig én 
uitvoerbaar

N ederlandse gemeenten bekostigen gemiddeld 
minder dan tien procent van hun uitgaven 
door belasting te heffen. Al jaren wordt bepleit 
om gemeenten meer belasting te laten heffen 

(Studie groep begrotingsruimte, 2012; Commissie  Rinnooy 
Kan, 2015; CPB, 2015; Rfv, 2015; Veenstra, 2012). Het 
vorige kabinet heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt, maar 
de beslissing aan zijn opvolger overgelaten – maar die lijkt 
nu hetzelfde te gaan doen (Ministerie van BZK, 2015). Het 
CPB (2019a) heeft zich onlangs positief uitgelaten over de 
invoering van een onroerendezaak belasting (ozb) op het 
gebruik van woningen en een ingezetenen heffing en ziet 
een grondwaarbelasting als minder goed uitvoerbaar. Dit 
artikel bepleit een grondbelasting als aanvulling op andere 
gemeentelijke belastingen. 

Grondbelasting beter bij schaarse ruimte
Een grondbelasting stimuleert het efficiënte gebruik van 
grond, wat past bij de huidige beleidsopgave om veel 
woningbouw te realiseren in gebieden waar grond schaars 
is, zonder daaraan de laatste stukken open ruimte op te 
hoeven offeren.  Tegen de achtergrond van de toenemende 
schaarste van ruimte in de Randstad is een grondbelasting 
dan ook beter dan een ozb.

 De ozb is een combinatie van een belasting op 
grond en op gebouwen, die investeringen in gebouwen 
minder lonend maakt. Zo ontmoedigt een ozb hoogbouw, 

omdat dit per vierkante meter woonoppervlak relatief 
duur is en dus een hogere aanslag oplevert. Dit remt een 
 efficiënt ruimtegebruik in dichtbevolkte gebieden en sti-
muleert horizontale stadsuitbreiding (Brueckner en Kim, 
2003).  

Een belasting op grond doet juist het omgekeerde 
en leidt tot een doelmatig gebruik van de schaarse ruimte 
(OESO, 2017). Brueckner (1986) laat zien dat het deels 
vervangen van een ozb door een grondbelasting de inves-
teringen in gebouwen daadwerkelijk verhoogt. Zo kan 
bijvoorbeeld het herstel van in verval geraakte gebieden 
worden bevorderd. Volgens Oates en Schwab (1997) is 
 Pittsburgh er op die manier in geslaagd om, toen de staal-
industrie in die stad in verval raakte, particuliere investerin-
gen in commercieel onroerend goed aan te jagen. 

Efficiënt en rechtvaardig
De belasting op grond is een goede belasting omdat ze 
zowel efficiënt als rechtvaardig is.  

Een belasting wordt efficiënt genoemd als ze geen 
gedragsreactie van de belastingbetalers teweegbrengt. In de 
praktijk veranderen veel belastingen echter de relatieve prij-
zen van goederen of diensten, waarop mensen hun gedrag 
aanpassen. Een belasting op de waarde van grond is efficiënt 
omdat de hoeveelheid grond vastligt – afgezien van inpol-
dering. Grond wordt niet geproduceerd en is duurzaam en 
daarom kunnen eigenaren van grond de belasting niet ont-
lopen door minder grond aan te bieden. 

Een belasting op grond is ook rechtvaardig. Al sinds 
de negentiende eeuw wordt er gepleit voor een grondbelas-
ting, vooral vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen. In zijn 
bestseller Progress and poverty wijst Henry George (1879) 
erop dat iemand die grond bezit in een slaperig dorp dat 
vervolgens tot ontwikkeling komt omdat het wordt aan-
gesloten op het spoorwegnet of het elektriciteitsnet, rijk 
wordt zonder iets te hoeven doen doordat de waarde van 
de grond stijgt. Of zoals George het globaal omschreef: 
de grond eigenaar kan rustig zijn pijp roken of een ballon-
vaart maken, na tien jaar is hij rijk genoeg om een riant huis 
laten bouwen, terwijl veel werkende plaatsgenoten arm zul-
len zijn. Datzelfde geldt voor de huizenbezitter, aangezien 
een groot deel van de huizenprijsstijging wordt veroor-
zaakt door de stijging van de grondprijs (Van Hoenselaar 
en Mink 2019). Een grondbelasting kan een dergelijke 
onrechtvaardigheid voorkomen.
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In discussies over het belastingstelsel speelt een belasting op 
de waarde van grond geen rol. Toch heeft een grondbelasting 
grote voordelen ten opzichte van bestaande belastingen, zoals de 
onroerendezaakbelasting. Recente technieken maken de heffing 
ervan bovendien goed uitvoerbaar.

IN HET KORT
 ● Een belasting op de waarde van grond stimuleert efficiënt 
grondgebruik meer dan een onroerendezaakbelasting.
 ● Een grondbelasting zou voor gemeenten een goede structurele 
inkomstenbron kunnen zijn.
 ● Een grondbelasting maakt investeringen in gebiedsontwikke-
ling rendabeler voor gemeenten.
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De winst van investeringen in 
openbare voorzieningen komt 
terecht bij grondeigenaren

Grondbelasting beprijst externe effecten 
De reden dat grondbezitters slapend rijk kunnen worden 
is dat de waarde van een stuk grond in sterke mate bepaald 
wordt door de lokaal aanwezige voorzieningen en economi-
sche mogelijkheden. 77 procent van de prijsverschillen wat 
betreft de grond onder koopwoningen is te verklaren uit de 
bereikbaarheid van banen, overlast, een historisch stadscen-
trum en voorzieningen als cultuur, winkels en horeca (De 
Groot et al., 2010). Zo verhoogde de ondertunneling van de 
A2 bij Maastricht de waarde van de omliggende woningen 
met 220 miljoen euro (CPB, 2018). Als gemeenten meer 
geld krijgen uit het gemeentefonds en dus meer voorzienin-
gen kunnen bekostigen, vertaalt zich dat volledig in hogere 
woningprijzen (Allers en Vermeulen, 2016). 

Het feit dat de winst van investeringen in openbare 
voorzieningen bij grondeigenaren terecht komt maakt 
hen free riders. Dat prijsstijgingen van grond in ons land 
onbelaste winsten opleveren, is een storende tekortkoming 
van ons belastingstelsel, die er ook toe heeft geleid dat het 
niveau van de huizenprijzen te hoog is. 

Een belasting op de grondwaarde pakt externaliteiten 
aan door onverdiende winsten weg te belasten. Dat is recht-
vaardig en stelt gemeenten in staat om investeringen die een 
stad aantrekkelijker maken, terug te verdienen – de belas-
ting zou dus door gemeenten zelf moeten worden geheven. 

De Groot et al. (2010) wijzen erop dat een grond-
belasting  alleen de extra waarde zou moeten treffen die 
voortvloeit uit externe effecten van investeringen. Ook 
macro-economische ontwikkelingen zoals een stijging van 
het aantal tweeverdieners of het beleid van centrale banken 
kunnen echter tot onverdiende grondwaardestijgingen lei-
den. Het belasten daarvan is efficiënt en past bij de Haig-
Simonsregel dat alle inkomenscomponenten, ook een waar-
destijging van vermogen, belast zouden moeten worden.

Het ontwerp van een grondbelasting
Henry George’s ideeën hebben wereldwijd veel invloed 
gehad op het debat, maar lang niet overal wordt een grond-

belasting geheven. De belasting  is  weliswaar rechtvaardig 
en doelmatig, maar er zitten ook haken en ogen aan. Zo 
vertoont de belasting kenmerken van onteigening en valt 
grond lastig te waarderen. Door een goede vormgeving zijn 
deze nadelen overkomelijk. 

Onteigening
Een van de haken en ogen van een grondbelasting is dat die 
kenmerken van een gedeeltelijke onteigening vertoont. De 
waarde van een stuk grond zal bij een goed functionerende 
markt immers gelijk zijn aan de netto contante waarde van 
de toekomstige opbrengsten verminderd met de kosten. 
Een stuk grond dat jaarlijks 10.000 euro aan pacht ople-
vert, is bij een rente van twee procent 500.000 euro waard. 
Als gevolg van een belasting daalt de grondwaarde echter 
in één keer met de contante waarde van alle toekomstige 
belastingbetalingen – in ieder geval in theorie (kader 1). 
De huidige eigenaar draait via die waardedaling dus op voor 
de volledige huidige én de toekomstige grondbelasting. Dat 
kan gezien worden als gedeeltelijke onteigening. Toekom-
stige eigenaren betalen de belasting , maar worden daar-
voor vooraf gecompenseerd door de lagere aankoopprijs. 

Onteigening is rechtvaardig noch efficiënt; we heb-
ben immers te maken met bestaand bezit, waarbij een 
groot deel van de huidige grondeigenaren al een prijs heeft 
betaald waarin de extra waarde door voorzieningen is ver-
disconteerd. Degene die onverdiend van die waardestijging 
heeft geprofiteerd, kan dan niet meer via een grondbelas-
ting worden getroffen, omdat die de winst al heeft geïncas-
seerd door de grond duur te verkopen. Invoering in Neder-
land zou wat betreft dus eigenlijk te laat komen.

Naast bijvoorbeeld Denemarken, Estland en Litouwen 
zijn landen met een grondbelasting opvallend vaak voor-
malige Britse koloniën (Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-
Afrika, Kenia en Jamaica; McCluskey en Franzsen 2001). 
Deels was de keus voor die belasting praktisch ingegeven 
omdat grondprijzen vroeger vaak beter beschikbaar waren 
dan prijzen van grond inclusief opstal, omdat niet-ontwik-
kelde grond vaker werd verhandeld. Door de belasting in 
te voeren voordat de grondwaarde door externaliteiten was 
gestegen was men op tijd om onverdiende waardestijgingen 
te kunnen belasten. Van “onteigening” was dus niet of nau-
welijks sprake.  

Het bezwaar van onteigening is echter niet onoverko-
melijk. Huidige grondeigenaren kunnen tegemoet worden 
gekomen door bestaande belastingen die de grond betreffen 
te verlagen. Wanneer een grondbelasting naast de bestaande 
gemeentelijke belastingen wordt ingevoerd, ontstaat er een 
overlap met de ozb, die immers de gecombineerde waarde 
van grond en opstallen belast. Maar gemeenten zouden de 
ozb ook geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen door een 
grondbelasting. Door de ozb te verlagen en de misgelopen 
opbrengst via een grondbelasting binnen te halen, wordt 
een plotselinge waardedaling voorkomen. Waardedalingen 
bij invoering van een grondbelasting kunnen verder worden 
beperkt door tegelijkertijd de overdrachtsbelasting of het 
eigenwoningforfait af te schaffen. De algemene uitkering 
uit het gemeentefonds kan dan evenredig worden verlaagd.

Een andere manier om te voorkomen dat bestaande 
grondeigenaren onevenredig zwaar worden getroffen, is 

Kapitalisatie van de grondbelasting
In theorie zou de grondwaarde bij de intro-
ductie van een grondbelasting direct volle-
dig moeten dalen met de contante waarde 
van alle belastingbetalingen. De praktijk 
kan echter weerbarstiger zijn. De grond-
waarde zal niet zo sterk dalen als de theo-
rie voorspelt. De theoretische voorspelling 
is gebaseerd op de aanname dat  potentiële 

kopers zich volledig bewust zijn van alle 
toekomstige belastingverplichtingen en 
die correct kunnen waarderen. Dat hoeft 
echter in praktijk niet altijd op te gaan, zie 
bijvoorbeeld de erfpacht bij Amsterdamse 
woningen die voor minder dan de helft in 
de verkoopprijzen wordt verdisconteerd 
(Francke en Van der Schans, 2019). 

KADER 1
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de belasting niet te heffen over de waarde van grond, maar 
over de jaarlijkse waardestijging. Dat levert echter compli-
caties op in jaren waarin sprake is van een waardedaling.

Waardeer grond via WOZ-systematiek 
Naast het bezwaar ten aanzien van onteigening is ook het 
bezwaar wat betreft grondwaardering overkomelijk. 

Voor een belasting op grondwaarde is de berekening 
van de grondslag noodzakelijk. De waarde van grond is 
echter niet direct beschikbaar. Dat gold tot voor kort als 
een belangrijk praktisch bezwaar tegen een grondbelas-
ting: zelfs van een woning die op dit moment wordt ver-
kocht, en waarvan de actuele marktwaarde dus beschikbaar 
is, is alleen de gecombineerde waarde van grond en opstal 
bekend. Die zogeheten WOZ-waarde is de grondslag voor 
de door gemeenten geheven onroerendezaakbelasting, de 
heffing gebouwd van de waterschappen, het eigenwoning-
forfait en de overdrachtsbelasting. 

De waarde van de grond onder woningen kan echter 
worden bepaald met behulp van econometrische technie-
ken, zoals in Denemarken gebeurt (Hughes et al., 2018). 
Met een databestand dat per woning diverse kenmerken 
beschrijft die voor de waarde van belang zijn (omvang, 
ligging, aanwezigheid garage, enzovoort) kan de waarde 
van de opstal worden gescheiden van die van de onderlig-
gende grond. Door de sterk gestegen beschikbaarheid van 
gegevens, analysetechnieken en rekencapaciteit is dit goed 
uitvoerbaar. WOZ-waarden worden steeds vaker via der-
gelijke modelberekeningen bepaald. Bij grond onder niet-
woningen is dit moeilijker, maar ook daar geldt dat de tech-
nieken voor de bepaling van WOZ-waarden ook kunnen 
worden ingezet om grondwaarden te berekenen. 

De bepaling van de zuivere grondwaarde gaat uiter-
aard gepaard met een foutenmarge terwijl de economische 
modellen waaruit de voordelen van een grondbelasting blij-
ken, wel uit gaan van een zuivere waardebepaling – hierom 
twijfelt het Centraal Planbureau aan het functioneren van 
een grondbelasting (CPB, 2019b). Daar is tegenin te bren-
gen dat grondbelasting zelfs bij grote meetfouten nog altijd 
minder verstorend werkt dan een ozb (Chapman, 2009).

Gevolgen voor de gemeentefinanciën
Een laatste complicatie betreft het verdeelsysteem van het 
gemeentefonds. Onder het huidige systeem worden ver-
schillen tussen gemeenten in de mate waarin zij in staat zijn 
om zelf belasting te heffen gladgestreken: gemeenten met 
een kleinere belastingcapaciteit, gemeten in WOZ-waarde, 
ontvangen nu – ceteris paribus – een hogere uitkering uit 
het gemeentefonds. Om gemeenten zelf de vruchten te 
laten plukken van investeringen die de grondwaarde ver-
hogen, moet die winst echter niet worden afgeroomd. Bij 
invoering van een gemeentelijke grondbelasting moet de 
verevening van belastingcapaciteit dus zo worden ingericht 
dat het systeem de goede prikkels afgeeft (Kattenberg et al., 
2017). Hetzelfde probleem speelt overigens bij de ozb en is 
ook oplosbaar, zie Allers (2018). 

Overigens is de waarde van grond vermoedelijk volatie-
ler dan die van opstallen. Dat is echter geen bezwaar, omdat 
gemeenten hun belastingtarieven toch al elk jaar aanpassen. 
Bij de ozb is de gewenste opbrengst leidend; het tarief wordt 

gevonden door de opbrengst te delen door de grondslag. Bij 
een grondbelasting kan dezelfde procedure worden gevolgd.

Conclusies
Gezien de opgave voor gebiedsontwikkeling in met name 
de Randstad zou een belasting op de waarde van grond een 
goede aanvulling zijn op het gemeentelijke belastinginstru-
mentarium. Een grondbelasting bevordert het doelmatig 
gebruik van ruimte en stimuleert investeringen in wonin-
gen en bedrijfspanden. Daarnaast biedt het een verdien-
model voor maatschappelijk rendabele investeringen die 
gemeenten nu niet kunnen bekostigen omdat de baten gro-
tendeels bij derden terechtkomen. Om de invoering op een 
rechtvaardige manier te laten verlopen, zou invoering van 
een gemeentelijke grondbelasting onderdeel moeten zijn 
van een hervorming waarin ook de overdrachtsbelasting en 
het eigenwoningforfait worden meegenomen.
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Thomas Piketty

‘Je kunt niet blijven 
beweren dat miljardairs 
goed zijn voor de economie’

T homas Piketty (48) kan veel, maar korte boeken 
schrijven hoort daar niet bij. “Ja, het is weer dik 
uitgevallen”, geeft de Franse econoom toe, terwijl 
hij zijn ogen laat rusten op Capital et idéologie. 

Zijn jongste werkstuk, dat 18 februari in het Nederlands 
verschijnt, telt meer dan 1.200 bladzijden, en 169 grafieken 
en tabellen. “Ik wil niet over een onderwerp spreken zonder 
dat ik geprobeerd heb alle mogelijke data te verzamelen”, 
glimlacht hij verontschuldigend.

Juist daarom oogstte Piketty zo veel lof voor Kapitaal 
in de 21ste eeuw, zijn vuistdikke bestseller die in 2013 uit-
kwam en 2,5 miljoen keer over de toonbank ging. Daarin 
stelt hij dat onder het kapitalisme de ongelijkheid toeneemt 
omdat het rendement op kapitaal doorgaans hoger ligt dan 
de economische groei.

Die analyse bracht een groot maatschappelijk debat op 
gang. In Capital et idéologie onderzoekt Piketty de histo-
rische opeenvolging van verschillende economische syste-
men en neemt de hoogleraar aan de Paris school of Eco-
nomics ook opnieuw stelling in: zonder ingrijpen zullen 
kapitaalinkomens wereldwijd alleen maar toenemen. We 
zochten hem halverwege december op na zijn lezing aan de 
Erasmus School of Economics voor een interview.

Op dit moment is de rente historisch laag. Heeft dat 
gevolgen voor uw centrale stelling dat het rendement op 
kapitaal hoger is dan de economische groei?
“Nee, niet direct. Grote vermogens nemen alleen maar toe. 
Ze stijgen elk jaar met zeven tot acht procent, ook nu de ren-
te zo laag is. Die maakt voor hen namelijk weinig uit: grote 
vermogens zijn niet geïnvesteerd in staatsobligaties. Het zijn 

juist de mensen met relatief weinig vermogen die last heb-
ben van de lage rente: want zij investeren wél in staatsobliga-
ties, en hebben te maken met rentes van nul procent, of zelfs 
negatieve rentes. Voor grote vermogens gaat dat niet op. 

Wanneer je naar de absolute top kijkt, naar miljardairs 
als Bill Gates of Jeff Bezos, dan zie je dat meteen: ze hebben 
elk honderd miljard dollar. Tien jaar geleden, nog voor de 
financiële crisis, hadden ze elk dertig miljard. Dat is geen 
rendement van nul procent. En het gaat niet alleen op voor 
die twee natuurlijk. 

De lage rentes zijn eerder een symptoom van de lage 
groei en van een gebrek aan vertrouwen in investeringsmo-
gelijkheden. Dat gebrek aan vertrouwen zie je met name 
op de lange termijn, waarop private investeerders te weinig 
investeren. Ook speelt mee dat veel mondiaal spaargeld geïn-
vesteerd wordt in landen die gelden als veilige schuilhavens.  
De groei is dus laag, maar het rendement op vermogen niet 
per se. De overheid zou daarnaast ook van de lage rente op 
publieke schuld kunnen profiteren. Wat mij betreft zouden 
we de lage rente juist als een kans moeten zien om te inves-
teren in onderwijs en hernieuwbare energie.” 

 “Every billionnaire is a policy failure”, betogen linkse 
Amerikaanse politici zoals Alexandria Ocasio-
Cortez en Elizabeth Warren. Deelt u die mening?  
“Ik weet niet of elke nieuwe miljardair een mislukking is, 
maar het is zeker geen succes. De belofte dat er met meer 
miljardairs ook meer ondernemerschap en innovatie zou 
komen, is niet uitgekomen. Er zijn in de 21e eeuw meer 
miljardairs dan in de jaren zeventig, tachtig of negentig. En 
dat terwijl de economische groei een stuk lager ligt. Zeker 
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in de Verenigde Staten is de groei sinds de ambtstermijn 
van Ronald Reagan (de Republikeinse president voerde 
in de jaren 80 belastingverlagingen voor de rijken en 
privatiseringen door, red.) gehalveerd. Daarmee is de 
belofte dat meer miljardairs tot meer innovatie en meer 
ondernemerschap zou leiden niet uitgekomen. Je kunt 
dus niet blijven herhalen dat miljardairs goed zijn voor 
de economie, want dat zien gewone mensen niet op hun 
loonstrookje. 

Bovendien, in de regel wint het volk altijd. Het is heel 
gevaarlijk om beleid te maken dat alleen relevant is voor de 
elite. Eigenlijk zijn we pas net begonnen met ons af te zetten 
tegen die erfenis van Reagan. Desondanks zijn er nog steeds 
mensen die denken dat meer concurrentie een oplossing is 
voor elk probleem. Natuurlijk kan het een oplossing vormen 
voor sommige problemen – maar lang niet voor allemaal.” 

Hoe reageert de politiek op die erfenis van Reagan?
“De politieke reactie op de grote vermogensongelijkheid 
en de lage groei is heel divers. Er zijn aan de ene kant veel 
politici die streven naar meer herverdeling en publieke 
investeringen, zoals Elizabeth Warren en Bernie Sanders 
in de Verenigde Staten. Zij pleiten voor meer vermogens-
belasting en het kwijtschelden van studentenleningen.  
Donald Trump en Boris Johnson zitten aan de andere 
kant van het spectrum. Trump stelt bijvoorbeeld dat han-
delsconcurrentie uit China en Mexico verantwoordelijk is 
voor de afgezwakte groei in de Verenigde Staten. Daarmee 
geeft hij een nationalistisch antwoord op de problemen, 
een antwoord dat met name populair is bij kiezers met lage 
en middeninkomens. Dat vind ik verontrustend. Ik denk 

niet dat nationalistische partijen de oplossing vormen voor 
hun problemen. Overigens zouden mensen met vermogen 
ook moeten beseffen dat een redelijke herverdeling, een 
eerlijker economisch systeem én investeringen in inclusief 
onderwijs ook in hun belang zijn – dat dat beter is dan te 
eindigen met een Donald Trump of Boris Johnson.” 

Stanford-historicus Walter Scheidel stelde onlangs in Het  
Financieele Dagblad dat de enige manier om grote 
ongelijkheden te verminderen een grote schok is, zoals 
een pandemie, een oorlog of andere catastrofe.
“Zo cynisch ben ik niet”, lacht Piketty. “Je hebt niet altijd 
de Zwarte Dood nodig, soms kan een crisis volstaan. Daar-
om was het ook niet de Eerste Wereldoorlog, maar de Gro-
te Depressie die in de jaren dertig leidde tot de New Deal.  
Toch volstaat een crisis niet altijd. Kijk maar naar de financi-
ele crisis van 2008. De voornaamste reactie van centrale ban-
ken was om banken massaal te herfinancieren. Dit heeft het 
totale bankroet van het financiële systeem  voorkomen – en 
het was dus zeker beter dan niets doen – maar het volstaat 
niet. Je lost er problemen zoals ongelijkheid en klimaatver-
andering niet mee op. Daarvoor zijn er maatregelen nodig 
zoals een progressieve belasting op vermogens en de uitstoot 
van CO2, en meer overheidsinvesteringen. En die maatrege-
len kan je ook niet zomaar achter gesloten deuren invoeren.”

Maatregelen tegen klimaatverandering zijn niet altijd 
populair. Kijk bijvoorbeeld naar de gele hesjes. 
“In Europa denken we dat het voldoende is om enkel onze 
uitstoot te verminderen, maar ondertussen heffen we geen 
belasting op kerosine. Als je echt wil bereiken dat mensen 
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hun manier van leven veranderen om de klimaatverande-
ring tegen te gaan, dan moet je ze kunnen laten zien dat 
de rijksten ook grotere inspanningen leveren dan zijzelf. 
Mensen begrijpen het niet wanneer zij meer energiebelas-
ting moeten betalen voor hun autogebruik, terwijl rijkere 
burgers die een weekendje op een neer naar Rome vliegen 
geen kerosine-accijns betalen. Dat krijg je niet verkocht.” 

U pleit in uw boek voor een omslag naar ‘participatief 
socialisme’. Wat houdt dat precies in?
“De sociaaldemocratie heeft veel bereikt in de  twintig   ste 
eeuw, maar schiet nog altijd tekort in de spreiding van 
eigendom en onderwijs, en het organiseren van de wereld-
economie op een niveau dat de landsgrenzen overstijgt. 
Het participatief socialisme probeert die tekortkomingen 
van de sociaaldemocratie te verminderen. Het belangrijk-
ste daarbij is dat we met duidelijk becijferde doelstellingen 
komen over wat we rechtvaardig vinden, zoals we eerder 
hebben gedaan met het belastingstelsel. In de afgelopen 

tweehonderd jaar hebben we bepaald vanaf welk inko-
mens- of vermogensniveau welke belastingschaal van toe-
passing is. Maar bij het onderwijs blijven we hangen in 
mooie woorden, in plaats van te meten hoeveel de tien pro-
cent rijksten krijgen aan onderwijsmiddelen, en hoeveel dat 
is voor de armste vijftig procent. 

In Frankrijk zie je bijvoorbeeld dat de overheid enkele 
honderdduizenden euro’s investeert in de educatieve car-
rière van studenten die naar universiteiten en elitescholen 
gaan, terwijl dat bij iemand die op zijn zeventiende stopt 
met studeren maar 50.000 euro is. Er is dus een enorme 
ongelijkheid in de besteding van de onderwijsmiddelen. 
Daar moeten we iets aan doen als we de ongelijkheid op de 
lange termijn willen verminderen.” 

En hoe zou er iets gedaan kunnen worden aan de 
spreiding van vermogens?
“Dan zijn er eigenlijk twee dingen die we kunnen doen. 
Er zijn nu al landen, zoals Duitsland en Zweden, waar de 
werknemers een derde of de helft van de leden van de raad 
van commissarissen mogen aanwijzen. Dat zou elk land 
moeten doen. En waarom niet het stemrecht van groot-
aandeelhouders in alle bedrijven plafonneren? Het is niet 
omdat je op je dertigste rijk geworden bent met een goed 
idee, dat je op je tachtigste nog altijd de enige moet zijn die 
beslissingen kan nemen over hoe een bedrijf met een paar 
duizend werknemers zou moeten werken. 

De andere manier is om een progressieve vermogens-, 
erf- en inkomensbelasting toe te passen. Op die manier kan 
je excessieve vermogensconcentratie aan de top voorkomen.” 

In uw boek lijkt u een vermogensbelasting te verkiezen 
boven een erfbelasting.
“Ja, een probleem met erfbelasting is dat het niet zo goed 
werkt in samenlevingen met een hele hoge levensverwach-
ting. Je wil niet dat mensen tot hun vijftigste moeten wachten 
tot ze een erfenis kunnen ontvangen van hun ouders. Zelfs in 
een samenleving waarin iedereen even vermogend is, is dat 
een probleem, want sommigen zouden die erfenis krijgen als 
ze veertig zijn, maar anderen pas op hun zestigste of later. 

Een ander punt is dat een jaarlijkse vermogensbelasting 
veel populairder is dan een erfbelasting. En dat heeft, denk 
ik, een goede reden: veel van het vermogen dat mensen over 
hun leven hebben opgebouwd, zit vast in materiële goede-
ren. Een erfbelasting van twintig of dertig procent zou dan 
betekenen dat in sommige gevallen mensen dat familiever-
mogen moeten verkopen, om de belasting te kunnen betalen.  
Een jaarlijkse vermogensbelasting werkt dan beter: je 
betaalt elk jaar één of twee procent belasting, in plaats van 
die twintig of dertig procent wanneer iemand overlijdt. De 
kans dat je goederen moet gaan verkopen, is dan kleiner. 
En dat is juist belangrijk voor minder vermogenden: voor 
hen is het verkopen van goederen om belasting te kunnen 
betalen extra pijnlijk.”

Een erfbelasting lijkt rechtvaardiger dan een vermogens-
belasting: degene die de erfenis ontvangt, heeft weinig 
gedaan om deze te verdienen. 
“Ja, ik denk ook niet dat we helemaal geen erfbelasting zou-
den moeten invoeren. Sterker nog, erfenis zou hoger belast 
moeten worden dan andere vormen van vermogen, precies 
vanwege die rechtvaardigheidsoverweging. Maar erfbelas-
ting zou in termen van totale opbrengsten in de praktijk 
waarschijnlijk achterblijven bij vermogensbelasting. Op dit 
moment zijn de opbrengsten van vermogensbelasting ook 
al veel hoger.” 

Dat is een economisch gemotiveerd antwoord. Uw boek 
gaat juist ook vaak over rechtvaardigheid. 
“Dat klopt. We kunnen economische geschiedenis niet los-
koppelen van politiek en ideologie. In mijn onderzoek naar 
de historische opeenvolging van verschillende economi-
sche systemen kwam ik steeds de koppeling met politiek en 
ideologie tegen. Je hebt nooit alleen maar puur economi-
sche principes. Elke maatschappij moet op de een of andere 
manier een balans vinden tussen verschillende doelen en 
bepaalde ideeën van rechtvaardigheid. Je kan nooit een 
maatschappij organiseren door te zeggen: wij zijn rijk, jul-
lie zijn arm – en dat is het dan. Je moet een verhaal kunnen 
vertellen waaróm er rijken zijn, en waarom dat ook voor de 
armen een goede zaak zou zijn. Soms is dat een overtuigend 
verhaal, soms niet. Maar samenlevingen hebben behoefte 
aan een idee van rechtvaardigheid. Om dat te vertellen 
gebruik ik overigens heel veel data – meer dan in de meeste 
puur economische boeken gebeurt.”

‘Erfbelasting werkt niet zo goed 
in maatschappijen met een hoge 
levensverwachting’
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Toepassing kartelverbod 
in de zorg laat veel ruimte 
voor samenwerking

O m de Nederlandse gezondheidszorg te verbe-
teren en toekomstbestendig te maken, zijn ver-
schillende partijen in de zorg het initiatief ‘De 
juiste zorg op de juiste plek’ gestart  ( JZOJP, 

2018). Dit initiatief, dat wordt ondersteund door het 
Ministerie van VWS, streeft ernaar om (duurdere) zorg te 
voorkomen, zorg te verplaatsen (dichter bij mensen thuis) 
en om zorg te vervangen (door bijvoorbeeld eHealth- 
toepassingen). Deze ambitie vereist dat er onderlinge 
afspraken worden gemaakt over wie, welk type zorg, op 
welke plaats gaat aanbieden. 

Dit voorbeeld van beleid, gericht op onderlinge 
samenwerking, roept bij veel van de betrokken partijen de 
vraag op in hoeverre zij binnen de Mededingingswet wel 
of niet met elkaar mogen samenwerken (Tweede Kamer, 
2019). Het is daarom niet voor niets dat de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) probeert om via een nieuwe 
beleidsregel “onnodige vrees voor de mededingingsregels” 
weg te nemen (ACM, 2019a). 

De wijdverbreide perceptie onder zorgaanbieders is 
dat het kartelverbod onderlinge samenwerking – en daar-
mee de gewenste vernieuwing – onnodig in de weg staat. 
Zo pleitte de Landelijke Huisartsen Vereniging in 2015 
ervoor om de gehele zorgsector, en de huisartsen in het bij-
zonder, buiten de reikwijdte van de in hun ogen te knellen-
de Mededingingswet te plaatsen. En recent stelde de bran-
cheorganisatie van ziekenhuizen dat het kartelverbod voor 

de zorg tijdelijk zou moeten worden opgeschort, omdat het 
de samenwerking tussen zorgpartijen in een gemeente of 
regio hindert (FD, 2019). 

Dezelfde opvatting komt naar voren uit een  recente 
enquête onder 344 zorgbestuurders: 69 procent van hen 
meldt belemmeringen te ervaren bij het aangaan van 
samenwerkingsverbanden. In dit nog niet gepubliceer-
de onderzoek, dat de Erasmus School of Health Policy 
& Management in februari 2019 in samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg 
(NVZD) heeft uitgevoerd, worden wet- en regelgeving (71 
procent) en het markttoezicht door de ACM (53 procent) 
als de belangrijkste onderliggende redenen genoemd. 

In dit artikel laten we door middel van een analyse van 
officiële ACM-publicaties zien dat de toepassing van de 
Mededingingswet de afgelopen jaren juist veel ruimte heeft 
geboden voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Bij de 
zorginkoop geldt voor zorgverzekeraars een strengere toe-
passing, wat ook ten gunste komt aan de zorgaanbieders. 

Toepassing van de Mededingingswet 
In Nederland wordt bij de organisatie van gezondheidszorg 
gebruikgemaakt van marktprikkels, net als in  verschillende 
andere landen (Siciliani et al., 2017). Om met markt-
werking in de zorg het gewenste effect te kunnen bereiken 
– namelijk betere zorg tegen de juiste prijs – is het voor 
patiënten en premiebetalers onder andere essentieel dat de 
concurrentie via handhaving van de mededingingsregels 
adequaat wordt beschermd (Loozen et al., 2016; Varkevis-
ser, 2019). De empirie laat namelijk duidelijk zien dat ook 
in de gezondheidszorg te sterke machtsposities de publieke 
belangen, te weten kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-
baarheid, niet ten goede komen (Gaynor, 2006; Gaynor et 
al., 2017). 

Hoewel samenwerking en concurrentie zonder meer 
op gespannen voet met elkaar kunnen staan, sluiten ze 
elkaar zeker niet uit (NMa, 2010). Er bestaat binnen de 
huidige toepassing van de Mededingingswet wel degelijk 
aanzienlijke ruimte voor samenwerking. Ondanks de vele 
samenwerkingsverbanden in de zorg is het aantal boete-
besluiten inzake (vermeende) overtredingen van het kar-
telverbod – zoals afspraken over prijzen (psychologen en 
psychotherapeuten, 2004), marktverdeling (thuiszorg, 
2008) en vestigingsbeleid (huisartsen, 2011) – dan ook 
zeer beperkt. Bovendien werd de tot op heden laatste boete 
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Zorgaanbieders claimen dat er sprake is van een te strikt mededin-
gingstoezicht bij samenwerking. Klopt deze perceptie? Dit onder-
zoeken we met een analyse van de meest recente publicaties van 
de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

IN HET KORT
 ● Zorgaanbieders ervaren de mededingingsregels als onnodig 
beperkend bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. 
 ● Informele zienswijzen en andere verduidelijkingen van de ACM 
laten echter zien dat er veel ruimte bestaat voor samenwerking.
 ● Een minder strikte handhaving van het kartelverbod in de 
gezondheidszorg lijkt dan ook niet nodig.
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bijna acht jaar geleden opgelegd, en hebben de boetes gro-
tendeels geen stand gehouden bij de rechter. 

Ook uit de leidraden en informele zienswijzen van de 
ACM blijkt dat er veel samenwerkingsverbanden mogelijk 
zijn. We gaan, zonder daarbij volledig te kunnen zijn, in op 
de meest recent verschenen ACM-publicaties over samen-
werking in de zorg (figuur 1). De handvatten die hiermee 
worden geboden, hebben betrekking op verschillende zorg-
sectoren.

Ziekenhuiszorg 
Het eerste voorbeeld bij ziekenhuiszorg betreft samenwer-
king tussen ziekenhuizen die verspreid liggen over Neder-
land, en dus geen directe concurrenten van elkaar zijn. Dit 
was het geval bij de zes oorspronkelijke Santeon-ziekenhui-
zen die, om kwaliteitsverbetering bij borstkankerzorg te 
kunnen realiseren, gezamenlijk optrekken tegen de inko-
pende zorgverzekeraars. Deze samenwerking werd vier jaar 
geleden door de ACM (2015a) positief beoordeeld. Begin 
2019 heeft de ACM echter laten weten wel risico’s te zien, 
omdat er meer ziekenhuizen zijn gaan deelnemen en er op 
meer onderwerpen wordt samengewerkt. In reactie hierop 
heeft de Santeon-groep duidelijk gemaakt dat zorgver-
zekeraars individueel met de deelnemende ziekenhuizen 
kunnen blijven onderhandelen, waarmee de gesignaleerde 
mededingingsrisico’s in de ogen van de toezichthouder zijn 
weggenomen (ACM, 2019b). 

Het tweede voorbeeld betreft een informele ziens-
wijze op het voornemen van drie ziekenhuizen in de regio 
Utrecht om intensief samen te werken en operaties te con-
centreren voor maag-, slokdarm-, lever- en alvleesklierkan-
ker. De ACM (2016a) heeft informeel ingestemd met het 
voorstel van deze ziekenhuizen, te meer omdat de voorde-
len voor de patiënt voldoende waren onderbouwd, en niet 
werden tenietgedaan door de mogelijk nadelige effecten 

zoals verminderde keuze. Een belangrijk onderdeel voor de 
informele goedkeuring was ook de positieve houding van 
patiëntenraden en zorgverzekeraars tegenover het voorstel. 
Zorgverzekeraars speelden in dit geval een belangrijke rol. 
De verdeling van de zorg werd op hun aanraden aangepast, 
omdat er op basis van wetenschappelijke inzichten een 
combinatie van maag- en slokdarmoperaties op één locatie 
wenselijker was. 

Het derde voorbeeld betreft de gezamenlijke inkoop 
van geneesmiddelen door ziekenhuizen en/of zorgverzeke-
raars (ACM, 2016b). Dit is zonder meer toegestaan, mits 
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mogen de 
kosten van de gezamenlijke ingekochte medicijnen slechts 
een beperkt deel zijn van de totale kosten, moet toetreding 
tot de inkoopcombinatie worden toegestaan, en moet het 
mogelijk blijven om de inkoopcombinatie weer te verlaten.

Eerstelijnszorg 
Binnen de eerstelijnszorg is de meeste aandacht van de 
ACM tot op heden uitgegaan naar de huisartsen. In reactie 
op de met name door de huisartsen veroorzaakte (politieke) 
onrust kwam de ACM (2015b) ten aanzien van de eerste-
lijnszorg tot een herijking van het mededingingstoezicht. 
Kort samengevat, onderlinge samenwerking wordt akkoord 
bevonden zolang zorgaanbieders, patiënten en zorgverze-
keraars er gezamenlijk mee instemmen. Wel geldt dat, wan-
neer er signalen zijn dat de samenwerking schadelijk uitpakt, 
de ACM bijstelling van de samenwerking kan verlangen. 

Ook ten aanzien van de (verticale) samenwerking bij 
geboortezorg heeft de ACM (2018) geen nee verkocht. 
Hierbij is wel aangegeven dat samenwerkende partijen 
geen onnodige drempels mogen opwerpen. Aansluiting 
bij bepaalde samenwerkingsverbanden is voor geboorte-
zorgaanbieders namelijk belangrijk om hun werk goed 
te kunnen blijven doen. Zo moet er sprake zijn van een 
transparante toetredingsprocedure en een onafhankelijke 
beroepsmogelijkheid. 

In het verlengde hiervan heeft de ACM (2017a), in 
reactie op signalen dat verloskundigen met elkaar zouden 
willen afstemmen om, uit onvrede over de tarieven, met een 
bepaalde zorgverzekeraar geen contract af te sluiten, expli-
ciet gewaarschuwd dat een dergelijke collectieve boycot wel 
in strijd is met de regels van de Mededingingswet. 

Verpleging, verzorging en thuiszorg
Voor het afbouwen van de overcapaciteit die is ontstaan 
doordat ouderen langer ‘thuis’ blijven wonen, is gezamen-
lijk overleg tussen verpleeg- en verzorgingshuizen ver-
eist. De leidraad van de ACM (2014a) maakt duidelijk 
wat hierbij wel en niet is toegestaan, waarbij er drie fasen 
onderscheiden worden. In de eerste fase mogen concur-
rerende zorgaanbieders met elkaar, met het zorgkantoor 
en/of met de gemeente bepaalde informatie uitwisselen, 
bijvoorbeeld over zorginhoudelijke ontwikkelingen en de 
regionale behoeften. In de tweede fase stellen zorgkantoren 
en/of gemeenten (de inkopers) op basis van de informatie 
uit fase 1 vervolgens zelf het wenselijke transitiescenario 
vast en vindt toewijzing van capaciteit aan de zorgaanbie-
ders plaats. Overleg met en tussen de zorgaanbieders is dan 
niet toegestaan. In de derde fase vindt ten slotte de daad-
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werkelijke capaciteitsafbouw en herschikking plaats. De 
betreffende zorgaanbieders mogen dan (weer) met elkaar 
overleggen. 

In 2017 heeft de ACM een informele zienswijze uit-
gebracht over een samenwerking op het gebied van acute 
thuiszorg, waarbij één landelijke zorginstelling deze zorg-
vorm bij regionale aanbieders gaat inkopen om de zorg ver-
volgens gebundeld weer te verkopen aan de zorgverzeke-
raars. Ten aanzien van deze samenwerking heeft de ACM 
(2017b) aangegeven dat de voordelen groter lijken te zijn 
dan de mogelijke risico’s voor de concurrentie. Ook hier is 
dus groen licht gegeven.

Zorgverzekeraars 
De ACM (2014b) heeft zich negatief uitgesproken over 
de gezamenlijke plannen van zorgverzekeraars om com-
plexe spoedeisende ziekenhuiszorg te concentreren in een 
beperkt aantal ziekenhuizen per regio: “ACM waarschuwt 
zorgverzekeraars dat uitvoering van de opgestelde plannen 
mogelijk in strijd is met de Mededingingswet.” De belang-
rijkste reden voor deze waarschuwing was gelegen in het 
feit dat ten eerste het concentreren van spoedeisende zorg 
in veel gevallen ook gevolgen heeft voor de niet-spoed-
eisende zorg, en ten tweede de zorgverzekeraars bij afwe-
zigheid van onafhankelijke en goed onderbouwde kwali-
teitsstandaarden voor spoedeisende zorg (nog) niet in staat 
zijn om aan te tonen dat de concentratievoordelen de nade-
len van minder keuzemogelijkheden overtreffen. 

Een soortgelijke conclusie heeft de ACM (2015c) 
getrokken voor de door zorgverzekeraars beoogde geza-
menlijke inkoop van protonentherapie. Zij waren voor-
nemens om gezamenlijk op te trekken, en slechts één pro-
tonencentrum in Nederland te contracteren om bij het 
verwachte aantal patiënten optimaal gebruik te kunnen 
maken van schaalvoordelen. Ook hier concludeerde de 
ACM echter dat de nadelen van de mededingingsbeper-
king naar verwachting niet opwegen tegen de mogelijke 
voordelen. 

Concluderend
Op basis van de geanalyseerde casuïstiek moet worden 
geconcludeerd dat er, anders dan zorgaanbieders veelal per-
cipiëren, op het gebied van samenwerking in de zorg bin-
nen de Mededingingswet veel mogelijk is. Op hoofdlijnen 
blijkt dat sowieso het geval te zijn wanneer (cumulatief ) 
het nut en de noodzaak van de samenwerking duidelijk 
zijn, de voordelen ervan goed worden onderbouwd, er geen 
concurrentiegevoelige informatie over bijvoorbeeld prij-
zen wordt uitgewisseld en er geen uitsluiting plaatsvindt. 
Daarentegen wordt er, ten gunste van de zorgaanbieders, 
jegens de zorgverzekeraars juist een strengere houding aan-
genomen. 
Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er vrijwel 
geen voorbeelden te vinden zijn van initiatieven gericht op 
betere zorg die niet tot stand zijn gekomen vanwege ondui-
delijkheid over de Mededingingswet (SEO, 2016). 

Een versoepeling of zelfs een tijdelijke uitschakeling 
van het kartelverbod in de gezondheidszorg lijkt dan ook 
niet nodig om de, mede in het kader van het initiatief ‘De 
juiste zorg op de juiste plek’, gewenste herordening van het 

Nederlandse zorglandschap tot stand te brengen. Het is 
en blijft belangrijk om samenwerking in de zorg kritisch te 
beoordelen en erop toe te zien dat de voordelen de nade-
len overtreffen (Varkevisser et al., 2019). Voorkomen moet 
immers worden dat straks “de juiste zorg wordt geleverd 
aan de juiste patiënt op het juiste moment, maar tegen de 
verkeerde prijs” (Baicker en Levy, 2013). 

De beleidsregel van de ACM (2019a) over afspraken in 
het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’, 
stelt in dat opzicht helaas niet helemaal gerust. Daarin geeft 
de mededingingsautoriteit  namelijk haar ultieme machts-
middel bij een overtreding van de mededingingsregels – dat 
wil zeggen, het opleggen van een boete – bij voorbaat uit 
handen, terwijl de bestaande handhavingspraktijk daartoe 
geen enkele aanleiding geeft. 
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Concentratie postsector is 
niet in het algemeen belang

I n september 2019 passeerde staatssecretaris van Eco-
nomische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) en verleen-
de zij aan PostNL een vergunning om zijn enige echte 

concurrent, Sandd, over te nemen (EZK, 2019a; 2019b). 
Het besluit is uniek: voor het eerst sinds de invoering van 
de Mededingingswet in 1997 maakt EZK gebruik van deze 
bevoegdheid. EZK oordeelt dat er gewichtige redenen van 
algemeen belang zijn, die zwaarder wegen dan de door de 
ACM geconstateerde belemmering van de mededinging 
(ACM, 2019b) en die een vergunning noodzakelijk maken. 

Het kernargument van EZK is dat, zonder fusie, de 
continuïteit van de universele postdienst (UPD) in gevaar 
komt. Dat is opmerkelijk aangezien de ACM in haar ver-
bodsbesluit juist vaststelt dat ook zonder fusie de UPD tot 
minstens 2025 geborgd is. Zeker zo opmerkelijk is dat deze 
conflicterende conclusie in het vergunningsbesluit van EZK 
onvermeld blijft, en dus niet weersproken wordt. EZK pre-
senteert het ACM-besluit als een ‘gewoon’ verbodsbesluit, 
waarin de ACM alleen oog heeft voor de mededingings-
beperking, en niet voor de UPD. Maar niets is minder waar. 

Waarom komen ACM en EZK op dit cruciale punt 
tot zulke verschillende conclusies? En wat zijn de gewich-
tige redenen van algemeen belang, waardoor EZK het oor-
deel van de ACM zou mogen passeren? Het enige niet aan 
de UPD gerelateerde belang dat EZK noemt, is het belang 
van de werknemers in de postsector. Dit is echter geen alge-
meen belang, en het is uiterst twijfelachtig of deze werkne-
mers bij de overname gebaat zijn. In dit artikel beantwoord 
ik deze vragen en maak ik verder aannemelijk dat er geen 

gewichtige redenen van algemeen belang zijn. Een verge-
lijkbare conclusie is te vinden in Schinkel et al. (2019), een 
kritische blog die geschreven werd ná bekendmaking van 
het EZK-besluit, maar voorafgaand aan dit besluit al gepu-
bliceerd werd. Dit artikel bespreekt het besluit en gaat die-
per op de materie in.

De postmarkt
Om de concentratie te kunnen beoordelen, is enige kennis 
van de markt vereist. PostNL en Sandd hebben samen 90 à 
95 procent van de markt. Het grootzakelijk segment kent 
 intensieve concurrentie, met name voor niet-24 uurspost. 
Hier ligt de gemiddelde prijs sinds 2014 rond de 23 cent, 
terwijl  snelle post ongeveer 76 cent kost. Consumenten-
post vormt slechts zes procent van het volume en twaalf 
procent van de omzet (ACM, 2019a). Sinds 2010 is de 
prijs van de gewone Nederlandse postzegel verdubbeld. 
Vanwege substitutie door digitale communicatie wordt het 
postvolume jaarlijks zo’n acht à tien procent minder. De 
markt voor losse post krimpt sneller dan die voor zakelijke, 
zeventien versus zeven procent per jaar. Op termijn zal de 
postmarkt opgaan in brede markten voor communicatie en 
bezorging. Omdat de pakketmarkt sterk groeit is in 2018 
de totale bezorgmarkt met negen procent gestegen tot 3,5 
miljard euro (waarvan ongeveer 1 miljard euro aan post).

Als gevolg van Europees beleid werd de postmarkt in 
2009 geliberaliseerd. De belangrijkste randvoorwaarde was 
dat de universele dienstverlening in stand zou blijven, aan-
gezien een betaalbare postdienst van goede kwaliteit voor 
iedereen beschikbaar moet zijn. Deze universele postdienst 
is in Nederland aan PostNL opgedragen. PostNL is ver-
plicht een postnetwerk in stand te houden en daarmee vijf 
dagen per week enkelstuks post én pakketten te accepteren 
en tegen een uniform tarief te bezorgen, waarbij 95 pro-
cent van de brieven binnen 24 uur bezorgd moet worden. 
Als gevolg van de krimp is de financiële houdbaarheid van 
de UPD onder druk komen te staan. De vaste kosten van 
het netwerk moeten feitelijk over een steeds kleiner volume 
verdeeld worden. In het Regeerakkoord (2017) is er ech-
ter afgesproken dat de UPD op het huidige niveau dient te 
blijven (Regeerakkoord, 2017). Politici discussiëren al sinds 
2017 over hoe deze UPD betaalbaar gehouden kan worden. 

Postbeleid
In juni 2017 meldde minister Kamp aan de Tweede Kamer 
dat een fundamentele herbezinning op de UPD en de mark-
tordening in de postsector nodig was. Hij stuurde de Kamer 
een analyse van de situatie, en formuleerde beleidsvragen 
waarvan hij de beantwoording aan zijn opvolger overliet. 

MARKTORDENING UITEENZETTING

ERIC 
VAN DAMME
Hoogleraar aan 
Tilburg University

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat doorkruiste het 
verbodsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt en verleende 
PostNL toch een vergunning om Sandd over te nemen. De bere-
keningen van de mededingingsautoriteit bewijzen echter dat de 
redenering van het ministerie gestoeld is op onjuiste aannames.

IN HET KORT
 ●Het besluit van het ministerie is gebaseerd op informatie van Post-
NL en gaat in tegen berekeningen van de eigen toezichthouder. 
 ● Tot minstens 2025 is de universele postdienst ook bij 
 concurrentie geborgd.
 ●De andere belangen die EZK zegt te dienen zijn geen algemene 
belangen of zijn beter gediend bij concurrentie. 
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Het Ministerie van Economische Zaken (EZ, 2017a) wijst 
erop dat concurrentie en betaalbaarheid van de UPD strij-
dig kunnen zijn: “Door de krimp wegen de voordelen van 
concurrentie minder op tegen de nadelen van het niet volle-
dig benutten van schaalvoordelen. Op een gegeven moment 
wordt een kantelpunt bereikt, waardoor de paradoxale situ-
atie zich kan voordoen dat het ene doel ten koste kan gaan 
van het andere doel.” (EZ, 2017a, p. 19; mijn cursivering). 

Om de vragen te beantwoorden organiseerde Kamps 
opvolger, Mona Keijzer, een brede postdialoog. De voor-
zitter daarvan concludeerde vervolgens dat hierbij een niet 
besproken optie de aangewezene was: “in mijn ogen [is] 
consolidatie van beide landelijke netwerken de enige optie 
die een betaalbare UPD voor de komende jaren veiligstelt” 
(Oudeman, 2018, p. 29; mijn cursivering). De wetgevings- 
en beleidsagenda die de staatssecretaris daarna publiceerde 
(EZK, 2018) leunt sterk op deze mening, die daarin een 
‘constatering’ genoemd wordt. 

In het Kamerdebat van september 2018 over de toe-
komst van de postbezorging werd dit ‘feit’ door alle partij-
en kritiekloos geaccepteerd. Diverse Kamerleden drongen 
er bij de staatssecretaris op aan om de ACM te passeren als 
deze een fusie zou verbieden. Een breed gesteunde motie 
(29502-165) van het CDA en de ChristenUnie verzocht de 
regering om een eventuele artikel 47-aanvraag zorgvuldig, 
maar zo snel mogelijk, te behandelen, en reikte de algemene 
belangen aan die meegewogen zouden moeten worden. De 
staatssecretaris vond de situatie urgent en ook zij zag conso-
lidatie als beste optie (Tweede Kamer, 2018).

Hier lijkt sprake te zijn van groupthink en wel dat er 
gekozen moet worden tussen concurrentie en de UPD, en 
bovendien dat die keuze urgent is. Deze ‘intuïtie’ is echter 
niet feitelijk onderbouwd en de aannames worden nergens 
gecheckt. Gegeven dat de markt een natuurlijk monopolie 
is en gegeven de krimpende vraag, is het duidelijk dat er op 
termijn slechts ruimte voor één speler is, maar dat wil niet 
zeggen dat dit kantelpunt nu al bereikt is. De kernvraag (tot 
wanneer is de UPD houdbaar?) vereist een kwantitatief 
antwoord. Een Kamerdebat is ongeschikt om zo’n vraag te 
beantwoorden. 

Het EZK-vergunningsbesluit
In april 2019 diende PostNL bij de ACM een aanvraag in 
om Sandd over te mogen nemen. In september besloot de 
ACM om geen vergunning te verstrekken omdat deze zou 
leiden tot een significante beperking van de mededinging 
(een quasi-monopolie) op de postmarkt, en verder omdat 
ook zonder vergunning PostNL de UPD tot minstens 2025 
onder economisch aanvaardbare omstandigheden kan blij-
ven uitvoeren (ACM, 2019b). Vervolgens wendde PostNL 
zich tot EZK met het verzoek om op basis van wetsartikel 
47 de fusie toe te staan (PostNL, 2019). Dit wetsartikel stelt 
dat de minister een vergunning kan verlenen indien naar 
zijn oordeel “gewichtige redenen van algemeen belang, die 
zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de 
mededinging, daartoe nopen”. De brede belangenafweging 
vereist dat het besluit in overeenstemming met het gevoelen 
van de ministerraad genomen wordt. Al binnen drie weken 
liet de staatssecretaris weten dat aan de voorwaarden vol-
daan was en verleende zij een vergunning. 

Het vergunningsbesluit (EZK, 2019b) stelt dat, naast 
het mededingingsbelang, een rol spelen: “de continuïteit 
van de landelijke postdienstverlening, de belangen van de 
afnemers van postdiensten, de bescherming van werkne-
mers in de postmarkt en de financiële belangen van de Staat” 
(p. 12). De staatssecretaris benadrukt de positieve effecten 
van de concentratie; deze “draagt bij aan de continuïteit 
van de postdienstverlening (UPD en niet-UPD) op langere 
termijn, leidt tot lagere kosten voor UPD-producten, zorgt 
voor een betere bescherming van werknemers in de markt 
en dient de financiële belangen van de Staat” (p. 21). Ander-
zijds geldt “dat het weigeren van de vergunning grote risi-
co’s oplevert voor schoksgewijze effecten op het gebied van 
postbezorging, met mogelijk grote negatieve gevolgen voor 
de continuïteit, kwaliteit, werkgelegenheid en arbeidsvoor-
waarden” (p. 21). De staatssecretaris concludeert: “Ik vind 
de nadelen daarvan groter dan de geconstateerde belemme-
ring van de mededinging.” (p. 25; mijn cursivering) en “Ik 
meen dat deze [gewichtige redenen van algemeen belang] 
zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de 
mededinging en dat deze nopen tot verlening van de aange-
vraagde vergunning.” (p. 24; mijn cursivering). 

Is hier sprake van een zorgvuldige belangenafweging 
of van slechts een mening, in overeenstemming met het 
gevoelen van de ministerraad? De wet vraagt dan wel niet 
om een  maatschappelijke kosten-batenanalyse, maar spe-
cificeert ook zeker geen lichte eisen. Het moet gaan om 
gewichtige algemene belangen, die zwaarder moeten wegen 
dan het mededingingsbelang, en die een vergunning nood-
zakelijk maken. 

Geen gewichtige algemene belangen
Het EZK-besluit voldoet niet aan deze voorwaarden: niet 
alle genoemde belangen zijn namelijk gewichtige algemene 
belangen; er wordt geen transparante of expliciete afwe-
ging gemaakt, de baten van de concentratie worden over-
schat, terwijl het mededingingsbelang ondergewaardeerd 
wordt, en een vergunning is verder niet nodig. 

De houdbaarheid van de UPD
Het belangrijkste punt van EZK is dat zonder vergun-
ning de continuïteit van de postdienst niet gegarandeerd 
is, maar zijn eigen argumenten weerspreken deze conclusie. 
Het vergunningsbesluit stelt terecht: “Zolang een bedrijf 
bedrijfseconomisch een prikkel heeft om een fijnmazig tijd-
kritisch netwerk in de lucht te houden omdat het daar vol-
doende rendement op kan maken, gaat er niet veel mis”. (p. 
15). Ook juist is dat “de schoen gaat (…) wringen wanneer 
het bedrijfseconomische belang en het publieke belang uit 
elkaar gaan lopen” (p. 16). In dat geval zal de UPD-uitvoer-
der proberen om op de UPD te beknibbelen of om subsi-
die te gaan vragen. In het extreme geval wordt de opdracht 
teruggegeven en moet de overheid de UPD zelf uitvoeren. 
De cruciale vraag is dus wanneer de schoen gaat wringen. 
Juist over deze vraag is noch in het besluit, noch in de 
onderliggende stukken iets te vinden. Het besluit is geba-
seerd op de aanname dat dit spoedig het geval zal kunnen 
zijn, maar deze aanname wordt gefalsificeerd door de bere-
keningen van de ACM, die laten zien dat het omslagpunt 
pas na 2025 ligt (ACM, 2019b). 
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Met wat zij de ‘economische methode’ noemt, en waar-
van de juistheid door de economisch adviseur van PostNL 
beaamd wordt, laat de ACM zien hoe het omslagpunt 
bepaald kan worden (ACM, 2019b). ACM stelt terecht dat 
als ten eerste de UPD-uitvoerder als geheel winstgevend is 
en ten tweede de UPD een positieve bijdrage aan de winst 
levert, de uitvoerder de UPD uit eigenbelang zal verzorgen. 
Dit is niets anders dan een formalisering van het boven-
staande eerste citaat uit het EZK-vergunningsbesluit. Inter-
ne documenten van PostNL laten zien dat men verwacht 
dat tot 2025 aan de tweede voorwaarde voldaan is. Om te 
bepalen of aan de eerste voorwaarde voldaan is, onderzoekt 
de ACM of het rendement van de gehele postdienst van 
PostNL voldoende is om de kapitaalkosten te dekken. Dit is 
al het geval bij een return on sales (RoS) van 0,6 procent (zie 
ook PostNL (2019)), een conditie waarvan PostNL ver-
wacht dat deze, bij de huidige marktstructuur, tot minstens 
2025 voldaan zal zijn. De ACM laat dus zien dat er, in de 
woorden van EZK, tot minstens 2025 weinig mis kan gaan. 

Opmerkelijk genoeg verwijst het EZK-besluit niet naar 
deze berekening, maar wel naar cijfers van PostNL die tot 
een tegengestelde conclusie leiden. PostNL gebruikt de tra-
ditionele methode om het rendement van de UPD te bepa-
len. Hierbij worden eerst vaste kosten aan de UPD toegere-
kend, wat echter arbitrair is omdat er over hetzelfde netwerk 
zowel UPD als niet-UPD geleverd wordt. De ACM merkt 
op dat PostNL verhoudingsgewijs veel netwerkkosten aan 
de UPD toerekent, zodat aan de door PostNL gepresen-
teerde lage UPD-rendementen weinig belang moet worden 
toegekend. Waarom hecht EZK meer waarde aan de cijfers 
van een marktpartij dan aan de berekeningen van zijn eigen, 
bij ACM werkzame medewerkers, zelfs als die ambtenaren 
laten zien dat de cijfers van PostNL kunnen misleiden? In 
het vergunningsbesluit is hierover niets te vinden.

Om het primaire publieke belang, de continuïteit van 
de UPD, te borgen. is het dus niet noodzakelijk om de ver-
gunning nú te verlenen. Dit kan altijd later nog, mocht dat 
überhaupt nodig blijken. 

Kosten 
De rode draad die door het EZK-vergunningsbesluit en 
de parlementaire stukken loopt, is de noodzaak tot kos-
tenbesparing. De kosten worden zelfs ‘een zwaarwegend 
algemeen belang’ genoemd (EZK, 2019a). Consolidatie 
in de postmarkt is goed omdat er zo schaalvoordelen benut 
kunnen worden. Dat er significante schaalvoordelen zijn, 
vooral bij bezorging, staat niet ter discussie – dit is altijd 
zo geweest. Lagere kosten zijn gewenst, maar zijn niet het 
enige dat telt. In het fusiebeleid worden kostenbesparingen 
daarom terecht pas meegeteld als deze in voldoende mate 
aan gebruikers worden doorgegeven. Dit is hier niet het 
geval. De fusiesimulatie van de ACM laat zien dat, zelfs bij 
de door PostNL geclaimde kostenbesparingen, de overgang 
van een duopolie naar een quasi-monopolie tot dertig à 
veertig procent hogere prijzen zal kunnen leiden. 

EZK lijkt te denken dat kostenbesparing voldoende is 
voor welvaartsverhoging – hetgeen een misvatting is. Een 
prijs is altijd een kostenpost voor de afnemer, en de last van 
een hogere prijs, dus lagere consumentenwelvaart, mag niet 
buiten beschouwing blijven. Door eenzijdig op de produc-

tiekosten te focussen, worden de baten van concurrentie ont-
kend, blijft het effect van de overname op de totale welvaart 
buiten beeld, en blijft dit algemeen belang dus onbesproken. 
De productiekosten in één specifieke sector zijn geen alge-
meen belang: als alleen de kapitaalverschaffers van PostNL 
profiteren dan is er sprake van een particulier belang.

Werknemersbelang 
EZK stelt dat de concentratie, op langere termijn, ook in 
het belang is van werknemers in de markt. Dit is onjuist. De 
kostenbesparing wordt vooral bereikt doordat op de bezor-
ging bespaard kan worden. Maar bezorging is mensenwerk. 
Minder kosten, maar meer werknemers kunnen niet tege-
lijkertijd waar zijn. 

Wellicht profiteren, op korte termijn, de werknemers 
van Sandd ervan omdat zij na de overname onder de CAO 
van postbezorgers van PostNL vallen, maar dit argument 
moet genuanceerd worden aangezien Sandd zijn bezorgers 
veel flexibiliteit biedt en het ook hier weer eerder om een 
specifiek belang gaat dan om een algemeen belang. Waar-
om zouden de werknemers in de postsector een speciale 
behandeling verdienen? 

Het algemeen belang is de adequate bescherming van 
alle werknemers, en dit kan beter via ons stelsel van sociale 
zekerheid beschermd worden dan met een concentratie die 
de mededinging verstoort. Als schoksgewijze afbouw van 
werkgelegenheid in de postsector een probleem is (EZK, 
2019b), dan duidt dit eerder op een probleem in ons stelsel 
van arbeidsverzekeringen.

Financiële belang van de Staat
Uit Europese rechtspraak volgt dat het financiële belang 
van de Staat niet altijd als een algemeen belang gezien kan 
worden. Bijvoorbeeld, onze overheid kon de liberalisering 
van de Nederlandse kansspelmarkt niet blokkeren met als 
argument dat dit ten koste zou gaan van de inkomsten van 
de Staatsloterij (EU Hof van Justitie, 2003). Het voorkó-
men van onnodige overheidsuitgaven is vermoedelijk wel 
een algemeen belang, maar de ACM heeft laten zien dat 
subsidiëring van de UPD tot 2025 nog niet aan de orde is. 
EZK meldt ook nog dat het subsidiëren van postdiensten 
niet wenselijk is. Maar juist voor maatschappelijke belan-
gen zou de bereidheid moeten bestaan om die uit collec-
tieve middelen te bekostigen. Dat ligt in de aard van het 
belang besloten. Daarnaast neemt dit besluit een loopje 
met het Regeerakkoord. EZK (2019b) stelt dat daarin is 
opgenomen dat er geen subsidie op postdiensten behoort 
te zijn, terwijl er slechts staat dat er “onderzocht wordt 
of aanbesteding van de universele postdienst al dan niet 
de voorkeur verdient boven het huidige model” (Regeer-
akkoord, 2017, p. 35). 

De concentratie schaadt de financiële belangen van de 
staat eerder dan dat ze deze dient. Met de vergunning wordt 
Sandd, een potentiële UPD-uitvoerder, uit de markt geno-
men. Sandd heeft aangegeven de UPD goedkoper te kun-
nen leveren dan PostNL (EZ, 2017b). Door het verlenen 
van de vergunning maakt de Nederlandse Staat zich voor 
de uitvoering van de UPD in de toekomst volledig afhan-
kelijk van PostNL, een beursgenoteerde onderneming die 
het aan zijn aandeelhouders verplicht is om deze positie zo 
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goed mogelijk te benutten. Dit is echter niet in het finan-
ciële belang van de Staat en niet in het algemeen belang.

Afnemersbelang 
EZK wil overwinsten van PostNL en ‘onredelijke’ prijsstij-
gingen in het zakelijke segment voorkomen, en heeft daar-
om aan de vergunning de voorwaarde verbonden dat, op de 
gehele postdienst, het rendement (de return on sales, RoS) 
maximaal negen procent mag zijn. Gegeven dat, volgens de 
ACM, een RoS van 0,6 procent al voldoende is om de kapi-
taalkosten te dekken, kan dit met recht een ‘lichte’ regulering 
genoemd worden. EZK stelt dat dit prijsstijgingen van der-
tig tot veertig procent voor zakelijke post onmogelijk maakt, 
maar gegeven de gemiddelde RoS van PostNL van 6,7 pro-
cent sinds 2011 is het duidelijk dat deze voorwaarde nog 
steeds aanzienlijke prijsstijgingen toestaat. Het is dus niet ver-
rassend dat de grootgebruikers een alternatief voor de over-
name hebben voorgesteld: een generieke heffing op zakelijke 
post, om zo de UPD betaalbaar te houden (SEO, 2019). 

Om PostNL te dwingen een deel van de efficiëntie-
voordelen aan UPD-gebruikers door te geven en deze 
enigszins te beschermen, zal ook het toegestane rendement 
op de UPD worden verlaagd naar negen procent. Op dit 
moment is het UPD-rendement echter lager: de huidige 
concurrentiedruk van Sandd draagt eraan bij dat PostNL 
niet de volledige tariefruimte gebruikt. Ook hier is weer 
sprake van ‘lichte’ regulering. De ACM betoogt terecht dat 
bij een fusie de gewone postzegel eerder duurder zal wor-
den dan goedkoper, en dat concurrentie de UPD-gebrui-
kers beter beschermt dan concentratie. 

Belangenafweging
Het bovenstaande laat zien dat, onder de aanname dat 
de berekeningen van de ACM correct zijn, de door EZK 
genoemde algemene belangen tot 2025 vermoedelijk 
beter geborgd zijn bij concurrentie. Ik vind deze aanname 
gerechtvaardigd omdat ik bij bestudering van dat besluit 
heb vastgesteld dat het zeer zorgvuldig is – én omdat de 
berekeningen en argumenten van de ACM niet door EZK 
weersproken zijn. Omdat een fusie het mededingings-
belang schaadt, is het dus zeer waarschijnlijk dat, alles 
samengenomen, concurrentie maatschappelijk beter is.

Helaas wordt er in het vergunningsbesluit geen expli-
ciete belangenafweging gemaakt. We moeten het doen met 
de woorden van de staatssecretaris dat zij bepaalde dingen 
meent of belangrijker vindt en dat dit klaarblijkelijk in over-
eenstemming is met het gevoelen van de ministerraad. Als 
niet-jurist vraag ik me echter af of hiermee wel aan het zorg-
vuldigheidbeginsel en het motiveringsbeginsel voldaan is. 

Daar komt bij dat, om een fusie toe te kunnen staan, 
de wet niet alleen eist dat concentratie beter is dan concur-
rentie, maar ook dat concentratie nodig is om de algemene 
belangen te borgen. EZK moet aantonen, of op zijn minst 
aannemelijk maken, dat er geen alternatieven zijn die het-
zelfde bewerkstelligen maar daarbij de concurrentie minder 
schade berokkenen (het evenredigheidsbeginsel). 

In het vergunningsbesluit komen de alternatieven er 
echter bekaaid van af. De staatssecretaris schrijft dat zij eer-
der al beleidsmatig heeft gekeken welke opties er zijn om 
de UPD te borgen, maar zij heeft ze niet allemaal serieus 

onderzocht en schrijft sommige te snel af. Zo wordt het 
aanbesteden van de UPD (zoals bijvoorbeeld voorgesteld 
in Onderstal en Schinkel (2019)) verworpen omdat het 
risico bestaat van te weinig concurrentie om de UPD. Maar 
het is juist het EZK-vergunningsbesluit dat deze concur-
rentie onmogelijk maakt. Het bovengenoemde alternatief 
van een heffing wordt afgeserveerd met de opmerking “een 
heffing op zakelijke partijenpost ter ondersteuning van de 
UPD realiseert echter geen kostenbesparingen in het net-
werk door schaalvoordelen” (EZK, 2019b, p. 23), wat laat 
zien dat de obsessie door de kosten tot een tunnelvisie leidt.

Conclusie
Alles wijst erop dat niet aan de wettelijke voorwaarden vol-
daan is, en dat PostNL geen vergunning had mogen krijgen. 
Het is ook duidelijk waarom de ACM en EZK tot tegenge-
stelde conclusies komen: de ACM rekent, terwijl EZK luis-
tert. De onderzoeksmethode van ACM is kwantitatief, die 
van EZK kwalitatief. Omdat de beleidsvraag een kwantita-
tieve is, heeft deze eerste methode de voorkeur. EZK luistert 
vooral naar marktpartijen, en met name naar PostNL, ook 
op punten waar EZK de methode van de ACM (impliciet) 
onderschrijft en waar de berekeningen van de ACM een 
benchmark leveren waartegen de beweringen van dialoog-
partners getoetst kunnen worden, of waar de ACM heeft 
laten zien dat argumenten of cijfers van partijen genuan-
ceerd moeten worden. Op de vraag waarom de top van EZK 
zo handelt en niet op inhoudelijk economische argumenten 
reageert, heb ik geen antwoord kunnen geven, maar mis-
schien verschaft een bezwaarprocedure bij de Rechtbank 
Rotterdam hierover duidelijkheid. Deze zaak illustreert in 
ieder geval dat ook in Nederland de  private interest theory van 
regulering niet genegeerd kan worden. Chapeau PostNL! 
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PostNL/Sandd toont 
noodzaak opschoning  
Mededingingswet  

A rtikel 47(1) Mededingingswet (Mw) geeft de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
(hierna: de Minister) de bevoegdheid om een 
concentratie goed te keuren die de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) verboden heeft. En wel wan-
neer er sprake is van “naar zijn oordeel gewichtige rede-
nen van algemeen belang” die zwaarder wegen dan het 
mededingingsbelang dat de ACM dient te beschermen. 
Afgelopen najaar 2019 heeft de Minister, in dit geval de 
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Post-
NL alsnog de vergunning verleend voor de overname van 
Sandd die de ACM drie weken daarvoor had geweigerd 
(EZK, 2019a). 

Economen hebben het vergunningenbesluit al eer-
der bekritiseerd (Schinkel et al., 2019; Schinkel en Van 
 Wijnbergen, 2019; Van Damme, 2019). Dit artikel gaat 
nog een stap verder, en stelt dat de ministeriële heroverwe-
ging niet in de Mw thuishoort. 

Duidelijk is dat de Minister formeel bevoegd is om 
een verbodsbesluit van de ACM te herroepen. Aan arti-
kel 47(1) Mw kleven echter twee wettigheidsproblemen. 
Een ministeriële heroverweging is in strijd met de funda-
mentele rol die de mededingingsregels in het Nederlandse 
ordeningsmodel vervullen, en hij ontbeert democratische 
legitimatie.   

Verschil tussen algemeen en publiek belang
Beide wettigheidsproblemen worden veroorzaakt omdat 
artikel 47(1) Mw geen onderscheid maakt tussen  algemene 
en publieke belangen. ‘Algemene belangen’ zijn in het 
belang van de samenleving, en kunnen door marktwerking 
worden gerealiseerd. ‘Publieke belangen’ zijn ook in het 
belang van de samenleving, maar kunnen alleen met over-
heidsdwang worden gerealiseerd. Dit onderscheid volgt de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 
2000), met dien verstande dat de raad  algemene belangen 
als maatschappelijke belangen aanduidt. De WRR doet dit 
in het kader van de vraag hoe de behartiging van publieke 
belangen het beste kan worden verdeeld over de publieke en 
private sector. Ik meen dat dit onderscheid ook in het mede-
dingingsrecht moet worden gemaakt (Loozen, 2010; 2019). 

De noodzaak om onderscheid te maken tussen 
 algemene en publieke belangen hangt samen met het 
wezen van een markteconomie, waarin de overheid in 
 feite twee basis-instrumenten gebruikt om de samenleving 
te organiseren: marktwerking op grond van concurren-
tie, en  regulering aan de hand van algemeen verbindende 
 voorschriften. In het eerste geval bevordert het ruilmecha-
nisme het belang van de samenleving. In het tweede geval 
stelt de overheid het belang van de samenleving veilig, 
omdat dit anders niet goed tot zijn recht zou komen. De 
mate van overheidsregulering behelst een bij uitstek politie-
ke keuze, waarvoor in een democratische rechtsstaat geldt 
dat alleen de overheid in de hoedanigheid van wetgever 
gelegitimeerd is om namens de samenleving als geheel te 
bepalen welke algemene belangen dwingend moeten wor-
den behartigd (WRR, 2000;  Vanberg, 2011).

Hieruit volgt meteen een tweede onderscheid tussen 
algemene en publieke belangen. Algemene belangen zijn 
per definitie niet gespecificeerd. Marktwerking staat voor 
decentrale besluitvorming, en het is inherent aan decen-
trale besluitvorming als middel om het algemeen belang te 
bevorderen dat de uitkomsten van dat proces niet vooraf 
zijn vastgesteld. Publieke belangen zijn daarentegen per 
definitie bepaald: zelfs de wetgever is alleen gelegitimeerd 
om de contractsvrijheid en de individuele autonomie te 
beperken wanneer algemene regelgeving het te realiseren 
belang duidelijk omschrijft in termen van doel, middel en 
handhavingswijze. 

Het onderscheid tussen algemene en publieke belangen 
werkt door in het mededingingsrecht omdat een keuze voor 

MARKTORDENING UITEENZETTING

EDITH LOOZEN
Jurist en onder-
zoeker aan de 
Universiteit van 
Amsterdam en de 
Vrije Universiteit

In de discussie over de vergunningverlening voor de overname 
van Sandd door PostNL richten mededingingseconomen zich op 
de argumenten van de staatssecretaris om het verbodsbesluit van 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te herroepen. Zij gaan 
daarbij voorbij aan de vraag of de staatssecretaris die bevoegdheid 
eigenlijk wel zou moeten hebben.

IN HET KORT
 ●De Mededingingswet beschermt de mededinging juist om het 
algemeen belang te bevorderen. 
 ●Alleen de wetgever is democratisch gelegitimeerd om te beslui-
ten dat concurrentie niet langer het  algemeen belang bevordert.
 ●De bevoegdheid om de ACM te passeren hoort niet in de 
 Mededingingswet thuis: artikel 47(1) moet geschrapt worden.
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marktwerking mededingingstoezicht met zich meebrengt: 
de uitoefening van economische activiteit leidt tot de toe-
passelijkheid van de Mw. Van belang hierbij is dat de wet-
gever de bescherming van de mededinging door de vaststel-
ling van de Mw als publiek belang heeft aangemerkt. Het 
doel van de Mw is de effectieve marktwerking te bevorderen. 
Het middel bestaat uit drie normen die beschermen tegen 
marktmacht, een situatie van (potentieel) ongewenste pri-
vate dwang in de vorm van een kartel, misbruik van machts-
positie of concentratie. De handhaving is ondergebracht 
bij een apolitieke toezichthouder die door een apolitieke 
bestuursrechter wordt gecontroleerd. 

Verder is relevant dat de Mw functioneel is ingericht. 
Aan de ene kant verzekert het juridische toetsingskader dat 
wetstoepassing niet aan de orde is wanneer de wetgever het 
andere te realiseren belang al in specifieke regelgeving heeft 
veiliggesteld. Met andere woorden, andere publieke belan-
gen zetten het publieke mededingingsbelang opzij. Aan de 
andere kant verzekert de materiële mededingingstoets een 
objectieve beoordeling van de gevolgen van een transactie 
voor de consumentenwelvaart zodat de samenleving erop 
kan vertrouwen dat de markt niet alleen werkt ten bate 
van de private belangen van ondernemingen, maar ook ten 
bate van het algemeen belang. Oftewel, algemene belangen 
worden via de band van het publieke mededingingsbelang 
gewaarborgd.

Ministeriële heroverweging moet uit de wet
In artikel 47(1) Mw wijkt de wetgever af van het hiervoor 
weergegeven ordeningssjabloon. De vraag is of dat mag.

Mededingingsregels zijn fundamenteel
Artikel 47(1) Mw veronderstelt dat de Minister moet mogen 
afwijken van de verbodsnorm uit artikel 41(2) Mw, aan-
gezien het publieke mededingingsbelang niet in alle geval-
len het algemeen belang zou waarborgen (Tweede Kamer, 
1996). Deze veronderstelling is onjuist. Uit de Europese 
verdragen volgt namelijk dat juist de handhaving van het 
publieke mededingingsbelang fundamenteel is, want het is 
onontbeerlijk voor het veiligstellen van het algemeen belang. 

Artikel 119 en 120 VWEU (EU-Werkingsverdrag)
schrijven voor dat de Unie en de lidstaten economisch 
beleid voeren in overeenstemming met het ‘beginsel van 
een openmarkteconomie met vrije mededinging’. De kern 
van dit beginsel is neergelegd in artikel 3(3) VEU (EU-Ver-
drag), het daarbij behorende Protocol 27, en de daarmee 
samenhangende rechtspraak. Deze constitutionele bepa-
lingen leggen vast dat de Unie het welzijn van haar burgers 
onder meer door marktwerking bevordert, en dat markt-
werking met mededingingstoezicht komt. De Europese 
rechter heeft uit deze constitutionele inbedding opgemaakt 
dat de Europese mededingingsregels “fundamente[le] 
bepalingen” vormen die “onontbeerlijk” zijn in geval 
marktwerking  (EU Hof van Justitie, 1999, punt 36; 2001, 
punt 20). En wel omdat zij “immers juist [beogen] te voor-
komen dat de mededinging wordt vervalst ten nadele van 
het algemeen belang”(EU Hof van Justitie, 2002, punt 42; 
2011, punten 20–22). Op grond van artikel 119 en 120 
VWEU gelden deze uitgangspunten ook voor het Neder-
landse ordeningsmodel.  

In feite onderstreept de kwalificatie ‘fundamenteel’ het 
belang van de functionele inrichting van de Mw. Functione-
le inrichting verzekert namelijk dat de Mw in alle gevallen 
aansluit bij de door de wetgever gemaakte keuzes aangaan-
de concurrentie en regulering, waardoor, anders dan artikel 
47(1) Mw veronderstelt, het publieke mededingingsbelang 
en eender welk algemeen belang per definitie samenvallen.  

Minister ontbeert democratische legitimatie
Artikel 47(1) Mw gaat er tegelijkertijd van uit dat de Minis-
ter een (niet nader gespecificeerd) algemeen belang nader 
kan definiëren in een individuele zaak (Tweede Kamer, 
1996). Met andere woorden, de Minister zou een algemeen 
belang in een publiek belang om kunnen zetten (waardoor 
het opzijzetten van het publieke mededingingsbelang  als-
nog geoorloofd zou zijn ). Ik denk dat ook dit uitgangspunt 
onjuist is. Uit de beginselen voor goede wetgeving volgt 
namelijk dat de wetgever alleen aan een lagere regelgever 
mag delegeren wanneer dit begrensd én binnen het kader 
van de door hem zelf gemaakte politieke keuzes gebeurt.  

Analyse vergunningenbesluit PostNL/Sandd
De Minister meent dat de concentratie 
tussen PostNL en Sandd helpt om vier 
 algemene belangen te waarborgen die, 
met name op de langere termijn, onder 
druk staan. De Minister is echter abuis. 
De betaalbaarheid van de universele post-
dienst (UPD) zou baat hebben bij de con-
centratie omdat de samenvoeging van 
UPD- en niet-UPD-volumes tot lagere 
kosten per eenheid product zal leiden 
waardoor PostNL binnen het kostentoere-
keningssysteem minder hoge prijzen op de 
UPD zou kunnen berekenen (EZK, 2019a, 
p. 13). Allereerst vormt de betaalbaarheid 
van de UPD géén rechtsgeldig argument 
om de uitschakeling van de concurrentie te 
motiveren. De Postrichtlijn (Europees Par-
lement en Raad, 2008, art. 7(1)) verbiedt de 
lidstaten immers om de UPD door verle-
ning van exclusieve of bijzondere rechten 
te financieren, terwijl de ministeriële her-
overweging de facto in een alleenrecht op 
de UPD resulteert. Daarnaast is een kos-
tentoerekeningssysteem slechts tweede 
keus als middel om lage tarieven te waar-
borgen, omdat kosten een problematisch 
referentiepunt vormen (Schinkel et al., 
2019). De eerste keus is concurrentie die 
ondernemingen tot prijsverlaging dwingt 
zonder dat daarvoor inzicht in de kosten 
nodig is. 
De continuïteit van de UPD zou beter 
gewaarborgd zijn bij concentratie omdat 
het rendement op het UPD-netwerk bij 
concurrentie ver onder de bandbreedte van 
een redelijk rendement zou blijven (EZK, 
2019a, p. 16-17). De ACM (2019, hfd. 15) heeft 
evenwel al onderzocht en vastgesteld dat 
concurrentie de continuïteit van de UPD tot 
2025 niet in gevaar brengt. Het ACM-besluit 
schiet ook niet tekort omdat het mededin-
gingsonderzoek beperkt is in tijd. Integen-
deel, een beperkte tijdshorizon bevordert 
deugdelijke besluitvorming omdat drie tot 

vijf jaar “de periode is waarover in het alge-
meen in redelijkheid inschattingen kunnen 
worden gemaakt over marktontwikkelin-
gen” (ACM, 2019, rnr. 576). Bij twijfel over 
de kwaliteit van het ACM-onderzoek geldt, 
ook in het kader van de UPD, dat partijen zich 
tot de bestuursrechter moeten wenden en 
de Minister partijen in voorkomend geval 
moet terugverwijzen naar de bestuurs-
rechter. 
De werknemers zouden, ondanks het ver-
lies aan arbeidsplaatsen, beter af zijn met 
de concentratie omdat die het risico van 
schoksgewijze werkgelegenheidafbouw 
alsmede van druk op de arbeidsvoorwaar-
den vermindert (EZK, 2019a, p. 18). De ACM 
(2019, hfd. 7) heeft echter al onderzocht en 
vastgesteld dat het risico op een failing firm 
op dit moment niet aan de orde is. Voorts is 
overheidsregulering het aangewezen mid-
del om een race to the bottom qua arbeids-
voorwaarden te voorkomen. 
De financiële belangen van de Staat zouden 
erop vooruitgaan omdat de concentratie 
PostNL in staat zou stellen significante 
efficiëntievoordelen te behalen waardoor 
de UPD minder snel uit de Staatskas hoeft 
te worden gesubsidieerd. Weer geldt dat 
de ACM (2019, hfd. 10) al heeft onderzocht 
en vastgesteld dat er weliswaar effici-
entievoordelen zijn, maar dat deze niet 
significant genoeg zijn om de kosten te 
compenseren die uit de uitschakeling van 
de mededinging voortvloeien. Daarnaast 
ligt het meer voor de hand om de kosten 
van een UPD uit de algemene middelen 
te financieren dan via hogere monopolie-
prijzen (Schinkel et al., 2019; Van Damme, 
2019). Dienovereenkomstig bepaalt de 
Postrichtlijn (Europees Parlement en Raad, 
2008, art. 7(1) en (2)) dan ook dat niet een 
alleenrecht, maar compensatie uit over-
heidsmiddelen het aangewezen middel is 
om de UPD te financieren.

KADER 1
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Van belang is het wetgevingsbeginsel ‘primaat van de 
wetgever’ en zijn alter ego ‘begrensde delegatie’ (Minister-
president, 2018). Volgens het eerste beginsel bepaalt de for-
mele wetgever zelf de essentiële onderdelen van algemeen 
verbindende regels, en volgens het tweede wordt delegatie 
aan een lagere regelgever zo concreet en nauwkeurig moge-
lijk begrensd. Volgens Voermans (2011) vormt het primaat 
van de wetgever een belangrijk aanknopingspunt om “de 
geoorloofdheid (...) tot delegatie binnen een bepaald rege-
lingscomplex” vast te stellen. Vervolgens heeft de Raad 
van State (2018) vastgesteld dat “delegatie van een wei-
nig begrensde bevoegdheid” op gespannen voet staat met 
de “democratische rechtstaat [waarin] de wetgever zelf de 
voornaamste (rechtspolitieke) keuzes over de inhoud van 
het recht in wettelijke regelingen [behoort] te maken”. 

Artikel 47(1) Mw voldoet niet aan deze uitgangspun-
ten. Met name relevant is dat een ministeriële heroverwe-
ging per definitie een nieuwe politieke afweging behelst 
over een essentieel onderdeel van een bestaand regelings-
complex, te weten de inzet van concurrentie als mechanisme 
om het belang van de samenleving te bevorderen. Het komt 
mij voor dat, wanneer de essentiële onderdelen van een 
regelingscomplex door de formele wetgever moeten wor-
den vastgesteld, dit ook geldt voor de wijzigingen daarvan 
– zelfs wanneer die slechts een individuele zaak betreffen. 

PostNL/Sandd illustreert waarom de ministeriële 
bevoegdheid problematisch is. De huidige Postwet  is geba-
seerd op de Europese Postrichtlijn (Europees Parlement en 
Raad, 2008), die uitgaat van volledige concurrentie en het 
voorbehouden van postdiensten verbiedt. Het vergunnin-
genbesluit is daarentegen gebaseerd op de gedachte dat net-
werkconcurrentie een achterhaald concept is (EZK, 2019a, 
p. 10). Door de goedkeuring van een quasi-monopolie her-
definieert de Minister eigenhandig een essentieel onderdeel 
van het bestaande reguleringskader zonder dat de wetgever 
daaraan te pas is gekomen. (Merk op dat het geconsulteerde 
voorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (EZK, 2019b) 
netwerkconcurrentie weliswaar niet langer stimuleert, maar 
de huidige marktordening van de UPD en de mogelijkheid 
van concurrentie op de gehele markt handhaaft.) 

Het gevolg van deze gang van zaken is een democra-
tisch tekort dat niet wordt gecorrigeerd doordat de Minis-
ter “in overeenstemming met het gevoelen van de Minister-
raad” beslist (art. 49(1) Mw), en door de Tweede Kamer 
(2018) is aangemoedigd om te heroverwegen. Instemming 
en aanmoediging zorgen weliswaar voor politiek draagvlak, 
maar dat is iets anders dan democratisch gelegitimeerde 
besluitvorming. Juist de met institutionele waarborgen 
omklede wetgevingsprocedure moet immers veiligstellen 
dat niet de deelbelangen van private partijen zoals PostNL 
het politieke besluitvormingsproces beheersen, maar dat 
het belang van de samenleving dit doet.

Conclusie 
De ministeriële heroverweging hoort niet in de Mw thuis. 
De veronderstelling dat het publieke mededingings belang 
niet in alle gevallen het algemeen belang waarborgt is 
onjuist. Door zijn functionele inrichting volgt de Mw de 
politieke keuze voor meer of minder marktwerking waar-
door beide belangen per definitie samenvallen. Uit de 

Europese verdragen en de daarmee samenhangende recht-
spraak volgt dan ook dat de handhaving van de Mw ‘fun-
damenteel want onontbeerlijk’ is indien de private sector 
wordt ingezet om het algemeen belang te realiseren. Dit 
betekent dat, wanneer de uitkomsten van mededingings-
toezicht niet bevallen, de oplossing dus niet gelegen is in 
het opzijzetten van het betreffende ACM-besluit, maar in 
de wijziging van het regulerings kader. Hiervoor geldt even-
wel dat de Minister niet democratisch gelegitimeerd is om 
een algemeen belang in een publiek belang om te zetten. 
In een democratische rechtsstaat als Nederland is alleen de 
wetgever gelegitimeerd om de bestaande afbakening tussen 
marktwerking en regulering te herzien. 

Het vergunningenbesluit in PostNL/Sandd onder-
streept de gebreken van artikel 47(1) Mw (kader 1). De 
Minister etaleert een grote mate van wensdenken, waarbij 
zij in feite het onderzoek van de ACM overdoet maar het 
vereiste van een deugdelijke bewijsvoering gemakshalve 
overslaat. Daarnaast blijkt het wetsartikel een gelegenheids-
instrument te bieden om de verplichtingen uit de Europese 
Postrichtlijn te omzeilen. Hoog tijd dus om de ministeriële 
bevoegdheid uit de wet te schrappen.
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De hogere AOW-leeftijd 
levert de overheid ook 
netto flink wat op 

O m de houdbaarheid van het pensioenstelsel te 
verbeteren, wordt de AOW-leeftijd sinds 2013 
stapsgewijs verhoogd. Een hogere AOW-leef-
tijd lijkt goed voor de overheidsfinanciën en de 

arbeidsparticipatie, omdat de uitgaven aan AOW-uitkerin-
gen afnemen en mensen langer doorwerken. Maar in welke 
mate levert een hogere AOW-leeftijd de overheid inderdaad 
geld op? Uitkeringen voor onder andere arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid lopen namelijk ook door.

We bepalen deze effecten met behulp van een 
difference- in-differences-analyse. Daarbij vergelijken we de 
leeftijdsprofielen van werk en gebruik van sociale zeker-
heid rond de AOW-leeftijd van personen met een hogere 
AOW-leeftijd (de behandelgroep) met die van personen 
met een lagere AOW-leeftijd (de controlegroep). Dankzij 
de difference-in-differences-analyse kunnen we het beleids-
effect onderscheiden van de cohort-effecten (ouderen die 
later zijn geboren werken, ook in de jaren vóór de AOW-
leeftijd, meer dan ouderen die eerder zijn geboren), van de 
tijdseffecten (zoals de conjunctuur) en van de samenstel-
lingseffecten (zoals het aandeel personen met een migra-
tieachtergrond). Het onderzoek bouwt voort op De Vos et 
al. (2018), die het effect op de arbeidsparticipatie nagaan, 
en het kijkt verder ook naar het effect op het gebruik van 
sociale zekerheid en het effect op de overheidsfinanciën. 
We maken daarbij gebruik van meer recente en integrale 
administratieve data, zie Atav et al. (2019).

Hervorming
In 2011 werd er aangekondigd dat de AOW-leeftijd van-
af 2013 jaarlijks met enkele maanden zou stijgen. De 
geboorte datum bepaalt daarbij welke AOW-leeftijd van 
toepassing is. Tabel 1 geeft de AOW-leeftijd voor de ver-
schillende geboortecohorten in onze dataset na de aan-
vullende hervorming van 2012. De hervorming van 2019 
heeft geen effect op de deelnemers in het onderzoek omdat 
zij toen al gepensioneerd waren, en is daarom niet in tabel 
1 meegenomen.

Data 
We beperken de analyse tot personen geboren tussen janu-
ari 1950 en april 1952. Personen geboren voor 1 januari 
1950 zijn niet goed vergelijkbaar met personen die daarna 
zijn geboren, omdat mensen geboren voor 1950 de moge-
lijkheid hadden om via vervroegde uittredingsregelingen 
eerder te stoppen met werken (Atav et al., 2019). In 2006 
zijn deze regelingen afgeschaft, met een overgangsregeling 
voor personen die voor 1950 zijn geboren.

We gebruiken administratieve data over de periode 
1999–2017 van ongeveer 375.000 individuen. De uit-
komstvariabelen worden bepaald aan de hand van data over 
maandelijks inkomen uit verschillende bronnen. Personen 
met loon of winst als voornaamste inkomensbron worden 
gerekend tot de werkenden, personen met een pensioenin-
komen als voornaamste inkomensbron worden gerekend 
tot de gepensioneerden et cetera. De controlevariabelen 
zijn geslacht, migratieachtergrond, positie in het huishou-
den en sector (alle gemeten voor de oude AOW-leeftijd). 
Deze data zijn beschikbaar via remote access bij het CBS.
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Tussen 2013 en 2017 is de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd van 
65 jaar naar 65 jaar en 9 maanden. Wat zijn de gevolgen voor de 
arbeidsparticipatie en de overheidsfinanciën? Een difference-in-
differences-analyse laat dat zien.

IN HET KORT
 ●Door de AOW-leeftijdverhoging blijft een derde van de ouderen 
langer werken en meer dan een derde langer in een uitkering.
 ●De extra belastingopbrengsten van werkenden wegen groten-
deels op tegen de extra uitkeringslasten.
 ●  De netto besparingen voor de overheid als gevolg van de hogere 
AOW-leeftijd zijn bijna even hoog als de bruto besparingen.

ESB

AOW-leeftijd geselecteerde 
geboortecohorten

TABEL 1

Cohort AOW-leeftijd
Vóór 01-01-1948 65 jaar

Na 31-12-1947 en vóór 01-12-1948 65 jaar en 1 maand

Na 30-11-1948 en vóór 01-11-1949 65 jaar en 2 maanden

Na 31-10-1949 en vóór 01-10-1950 65 jaar en 3 maanden

Na 30-09-1950 en vóór 01-07-1951 65 jaar en 6 maanden

Na 30-06-1951 en vóór 01-04-1952 65 jaar en 9 maanden
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Methode
Het effect van de hervorming wordt geschat met een dif-
ference-in-differences-analyse. We gebruiken de specifica-
tie van Staubli en Zweimüller (2013), zie ook Atav et al. 
(2019). We vergelijken de uitkomsten, bijvoorbeeld de 
kans dat iemand werkt, naar leeftijd voor personen met 
verschillende AOW-leeftijden. De controlegroep bestaat 
uit personen met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 3 maan-
den. De behandelgroep bestaat uit personen met een 
AOW-leeftijd van 65 jaar en 6 maanden, of van 65 jaar en 
9 maanden. 

De leeftijden voor de AOW-leeftijd van de controle-
groep gebruiken we om het zogenaamde cohort-effect te 
schatten – het constante verschil in de uitkomsten tussen 
de controlegroep en de respectievelijke behandelgroep dat 
ook zonder AOW-leeftijdsverhoging zou bestaan (jongere 
geboortecohorten zijn bijvoorbeeld beter opgeleid, wat leidt 
tot een hogere kans op werk ongeacht de leeftijd). Dit is het 
eerste verschil van de difference-in-differences-analyse. 

De maanden tussen de AOW-leeftijd van de contro-
legroep en de AOW-leeftijd van de verschillende behan-
delgroepen gebruiken we om het effect van de hervorming 
te schatten. Dit is het tweede verschil in de difference-in- 
differences-analyse. 

Wat betreft de gehele periode corrigeren we verder 
voor verschillen in de uitkomsten die een gevolg zijn van 
verschillen in demografische kenmerken tussen verschillen-
de geboortecohorten en voor het effect van de conjunctuur. 
We schatten het effect in aparte regressies met dummy-
variabelen voor respectievelijk gepensioneerd, werkend, in 
de WW, arbeidsongeschikt, in de bijstand, in een andere 
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uitkering en zonder inkomen. Daarnaast schatten we met 
dezelfde vergelijking ook het effect op het gemiddelde 
maandinkomen uit de verschillende inkomensbronnen.  

Een cruciale aanname bij de difference-in-differences-
methode is dat, in afwezigheid van hervorming, de verschil-
len in de uitkomsten van de verschillende geboortecohor-
ten constant zijn over de diverse leeftijden. Dit kunnen we 
toetsen met behulp van een zogenaamde placebo-analyse. 
We schatten dan een placebo-effect in de maanden voor de 
oude AOW-leeftijd. Wanneer het aandeel werkenden in die 
maanden parallel loopt voor de behandel- en controlegroep, 
dan is er geen placebo-effect. Atav et al. (2019) schatten de 
placebo-effecten en vinden dat deze inderdaad klein en niet 
statistisch significant verschillend van nul zijn.

Effect op werk en gebruik sociale zekerheid
Figuur 1 geeft voor alle uitkomsten het verloop weer voor 
de leeftijden 60–66 jaar aangaande de drie groepen met 
verschillende AOW-leeftijden. Personen lijken simpelweg 
langer in de ‘toestand’ te blijven op de arbeidsmarkt die zij 
hadden bij de oude AOW-leeftijd. Binnen de behandelgroe-
pen is het aandeel gepensioneerden een stuk lager tussen de 
AOW-leeftijd van de controlegroep (65 jaar en 3 maanden) 
en de AOW-leeftijd van de behandelgroepen (65 jaar en 6 
of 9 maanden). Het aandeel werkenden is dan juist een stuk 
hoger, evenals het aandeel personen in de sociale zekerheid 
en het aandeel personen zonder eigen inkomen (deze groep 
bevat niet-werkende partners en renteniers).

Tabel 2 geeft de regressieresultaten van de differen-
ce-in-differences-analyse weer. De coëfficiënten geven 
het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd op het 
arbeidsmarktaandeel, tussen de AOW-leeftijd van de con-
trolegroep en de AOW-leeftijd van de behandelgroep. Alle 
coëfficiënten zijn statistisch significant verschillend van 
nul. De coëfficiënten sporen met de ‘sprongen’ in de aan-
delen in figuur 1. Het aandeel dat gepensioneerd is in de 
maanden tussen de oude en de nieuwe AOW-leeftijd daalt 
met ruim vijftig procentpunten. De arbeidsparticipatie 
stijgt met zestien procentpunten, bijna een derde van de 
daling in het aandeel gepensioneerden. Het aandeel perso-
nen in de WW, met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 
met bijstand of een andere uitkering stijgt in totaal met 
twintig procentpunten, meer dan een derde van de daling 
in het aandeel gepensioneerden. Ten slotte stijgt ook het 
aandeel dat geen inkomen heeft. Het gaat hierbij om een 
stijging van ruim vijftien procentpunten.

Effect op de overheidsfinanciën
Om de effecten voor de overheidsfinanciën te bepalen, kij-
ken we naar het effect op het inkomen uit verschillende 
inkomensbronnen per maand per persoon. Als iemand een 
bepaald inkomen niet ontvangt is dat nul. 

Tabel 3 geeft de regressieresultaten. De uitgaven aan 
AOW-uitkeringen dalen met 713,40 euro per maand per 
persoon. De uitkeringslasten voor de WW, arbeidsonge-
schiktheid, bijstand en overige uitkeringen stijgen in totaal 
met (63,79 + 226,50 + 18,44 + 25,51 =) 334 euro per 
maand per persoon. Dit betekent dat 47 procent van de 
besparing aan AOW-uitkeringen naar andere sociale uitke-
ringen weglekt.

Daar staat echter tegenover dat de overheid extra 
belastinginkomsten ontvangt. Het arbeidsinkomen stijgt 
met 438,80 euro per maand per persoon. Bij een marginale 
belastingvoet van 45 procent over dit extra inkomen stijgen 
de belastingopbrengsten met 197 euro of 28 procent van de 
besparing aan AOW-uitkeringen. 

Uiteindelijk is de besparing voor de overheid, met in- 
en uitverdieneffecten 81 procent van de directe besparing 
aan AOW-uitkeringen. Bij deze berekening zijn de nodige 
kanttekeningen te plaatsen; zo is de marginale belastingvoet 
een benadering, en negeren we de belastingen en premies 
over de bruto-uitkeringen. Bovendien kunnen de effecten 
ook behoorlijk verschillen tussen subgroepen (Atav et al., 
2019). Desondanks kunnen we concluderen dat ook nadat 
we rekening houden met de in- en uitverdieneffecten er 
sprake is van een aanzienlijke besparing voor de overheid 
bij het verhogen van de AOW-leeftijd.

Conclusie
Uit de analyse blijkt dat personen in reactie op de verho-
ging van de AOW-leeftijd later met pensioen gaan: in de 
maanden tussen de oude en de nieuwe AOW-leeftijd is het 
aandeel gepensioneerden ruim vijftig procentpunten lager. 
Zowel de arbeidsparticipatie als het gebruik van de sociale 
zekerheid stijgt, waarbij personen grotendeels in de toe-
stand op de arbeidsmarkt blijven waarin ze zich bevonden 
op de oude AOW-leeftijd. De ‘weglek’ naar de sociale uit-
keringen is aanzienlijk, maar hetzelfde geldt voor de additi-
onele belastingopbrengsten op arbeid. Per saldo is de bud-
gettaire besparing, nadat we rekening houden met in- en 
uitverdieneffecten, niet veel kleiner dan de directe bespa-
ring aan AOW-uitgaven.
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Dat erfpacht nauwelijks 
wordt verrekend, kan nog 
niet worden geconcludeerd

A anleiding voor het onderzoek van Francke en 
Van der Schans (2019) was de uitspraak eind 
2018 van de rechtbank Amsterdam in een proef-
procedure van de Stichting Erfpachters Belang 

Amsterdam over de erfpachtcorrectie in de WOZ-waarde. 
Die correctie past de gemeente toe om de WOZ-waarde  
te corrigeren voor de lagere verkoopwaarde van erfpacht-
woningen ten opzichte van woningen op eigen grond. 

De rechtbank oordeelde dat de erfpachtcorrectie die 
de belastinginspecteur in de WOZ-waarde toepast op de 
referentietransacties van erfpachtwoningen, niet voldoen-
de onderbouwd is. In hoger beroep stelde het gerechtshof 
Amsterdam de inspecteur echter in het gelijk. De zaak 
ligt nu bij de Hoge Raad. Francke en Van der Schans kre-
gen intussen de opdracht om de belastinginspecteur voor 
de komende jaren een robuuste methode aan te reiken ter 
bepaling van de erfpachtcorrectie.

De auteurs concluderen dat kopers in Amsterdam 
beperkt rekening houden met erfpacht bij de aankoop van 
een huis. Ze baseren deze conclusie op de correctie die ze 
in hun model moeten aanbrengen om het geconstateerde 
verschil in verkoopprijzen te verklaren tussen woningen 
die canon betalen en die de erfpacht hebben afgekocht. Te 
 kleine prijsverschillen worden toegeschreven aan fouten 
van de huiskopers van canon betalende erfpachtwoningen. 

Zoals bij iedere (fictieve) contantewaarde-berekening 
is het echter de vraag of de parameters waarvoor de onder-
zoekers in het model een aanname hebben gedaan goed 
geschat zijn. De gebruikte methode lijkt nog niet robuust.

Betwistbare aannames
Er zijn drie betwistbare aannames in de kapitalisatiebere-
kening die nadere beschouwing behoeven: het depreciëren 
van de grondwaarde, en de groei- en disconteringsvoet van 
de grondwaarde. 

De grondwaarde aan het begin van het volgende erf-
pachttijdvak wordt door de onderzoekers niet gedepreci-
eerd met veertig procent, terwijl dit, zoals onder andere in 
Nelisse (2016) is beschreven, bij canonherzieningen einde 
tijdvak al decennia lang in Amsterdam de gebruikelijke des-
kundigenpraxis is. In de casus die aanleiding was voor het 
onderzoek van Francke en Van der Schans, kan de helft van  
de gebruikte correctiefactor verklaard worden door het niet 
toepassen van deze depreciatie.

Ook de andere helft van de gebruikte correctiefactor 
is niet onontkoombaar. Zo zou de gehele correctie zelfs 
onnodig zijn indien de disconteringsvoet bijvoorbeeld 5,6 
procent zou bedragen in plaats van de door Francke en Van 
der Schans gebruikte 4,5 procent, of indien de groeivoet van 
de grondwaarde 1 procent in plaats van 2 procent per jaar 
zou bedragen. Beide parameters zijn bij Francke en Van der 
Schans aannames op basis van het gemeentelijke beleid, en 
niet gebaseerd op marktreferenties. De disconteringsvoet 
van 4,5 is ook academisch niet evident: Gautier en Van 
 Vuuren (2019a en 2019b) komen in hun onderzoek naar de 
prijsverschillen tussen erfpachtwoningen en woningen op 
eigen grond bijvoorbeeld tot een 22,5 procent korte termijn- 
en een 4,2 procent langetermijndisconto voet.

Gevoeligheidsanalyse nodig
Om tot een goede conclusie te komen is het nodig voor de 
hele dataset te bepalen hoe gevoelig de onderzoeksresulta-
ten van Francke en Van der Schans zijn wat betreft de geko-
zen parameters voor de groeivoet en disconteringsvoet. Dat 
de onderzoekers dit hebben nagelaten, is een gemis, en het 
is aan te bevelen dit alsnog te doen. Een generieke correctie-
factor leidt op de totale dataset niet tot een verkeerde uit-
komst, maar voor individuele WOZ-taxaties kunnen afwij-
kingen significant zijn. De huidige correctiefactor van 
Francke en Van der Schans biedt nog geen robuuste basis 
voor toekomstige WOZ-taxaties.

Literatuur
Francke, M. en M. van der Schans (2019) Kopers in Amsterdam houden 
 beperkt rekening met erfpachtbetalingen. ESB, 104(4780), 592–594.

Gautier, P.A. en A. van Vuuren (2019a) The effect of land lease on house 
 prices. Journal of Housing Economics, 46, 1–11.

Gautier, P.A. en A. van Vuuren (2019b) A flexible test for present bias and time prefer-
ences using land-lease-contract. Tinbergen Institute Discussion Paper, 2011-087/3.

Nelisse, P. (2016) Grondwaardecommissie brengt erfpachters aan de grond. 
Tijdschrift voor Bouwrecht, 9(2), 140–146.

WONEN REACTIE

KOEN 
DE LANGE
Directeur van het 
Nederlands instituut 
voor Erfpacht en 
voorzitter van 
Stichting Erfpachters 
Belang Amsterdam 

De auteur is in 
Amsterdam betrok-
ken bij de juridische 
procedures over de 
erfpachtcorrectie in 
de WOZ-waarde

Francke en Van der Schans (2019) concluderen op basis van een 
analyse van woningverkopen, dat Amsterdamse kopers slechts 
beperkt rekening houden met toekomstige  erfpachtbetalingen. 
Men kan echter vragen stellen bij de aannames die in deze 
 analyse gedaan zijn. Gevoeligheidschecks zijn nodig, zeker omdat 
de onderzoeksconclusies implicaties hebben voor de WOZ- 
taxaties van Amsterdamse woningen.
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Geert Hofstede (1928–2020) 

Einzelgänger op zoek 
naar wat ons bindt

Op 12 februari is Geert  Hofstede, emeritus 
hoogleraar Organizational anthropology 
and international management aan de 

Universiteit van Maastricht, op 91-jarige leeftijd 
overleden. Met het overlijden van Geert Hofstede 
valt een academische reus weg. De uitkomst van 
zijn wetenschappelijke zoektocht spreekt natuurlijk 
boekdelen: duizenden citaties naar zijn magnum 
opus over culturele verschillen (Hofstede, 1980), 
vertalingen van dat boek in meer dan 25 talen, een 
herdruk in 2001, een toppositie in de ESB Econo-
mentop – waarin hij jarenlang onbetwist op num-
mer 1 stond – en andere lijstjes van meest invloed-
rijke sociale wetenschappers, een documentaire over zijn leven en tien 
eredoctoraten. 
Dat alles is echter slechts de uitkomst van zijn academische zoektocht. 
De kern is de intellectuele rijkdom die in zijn boeken is neergeslagen 
door de verbindingen die Geert legde tussen antropologie, sociologie, 
economie, bedrijfskunde en politieke wetenschappen. Ondanks zijn 
eerste plaats in de ESB Economentop op basis van citaties, zag Geert 
zichzelf nooit als econoom. Hij geloofde in de kracht van gemeen-
schappen, maar was als wetenschapper zelf een einzelgänger, zoals Ad 
van Iterson, een van zijn promovendi, onlangs schreef (Van Iterson, 
2020). Een sociale wetenschapper in de breedste zin van het woord. 
Het is te makkelijk om te zeggen dat ze zo vandaag niet meer gemaakt 
worden. Maar uniek is zijn brede blik wel.
Geert leerde ik persoonlijk kennen rond 2000. Ik schreef aan mijn 
proefschrift over de relatie tussen cultuur en economie, en mijn Til-
burgse promotors Niels Noorderhaven en Ton van Schaik introdu-
ceerden mij bij professor Hofstede. Geert was de zeventig net gepas-
seerd. Er zat bijna een halve eeuw leeftijdsverschil tussen ons, maar 
dat heb ik nooit zo ervaren. Dat komt onder andere omdat Geert tot 
vorig jaar nog wetenschappelijk actief was. Zo sprak hij nog jaarlijks, 
op een workshop in Maastricht over culturele verschillen, de jongste 
generatie promovendi toe over het belang van het begrijpen van cul-
turele context. Hij bleef gepassioneerd en was tot vrij recent zeer goed 
op de hoogte van wat er gepubliceerd werd op het terrein van cross-
culturele psychologie.
Zijn wetenschappelijke carrière begon met een in 1953 afgeronde 
studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft en 
daarop volgde, terwijl hij personeelschef was in een textielindustrie, 
een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Hofstede, 1967). 
Geert promoveerde cum laude op een onderwerp dat, als we terug-
kijken, de rode lijn is geweest in heel zijn wetenschappelijke werk: de 
relatie tussen het (bedrijfs)economische (in dit geval budgettering) 
en motivatie, persoonlijkheid, en cultuur – economen zouden zeg-
gen: de harde en de zachte kant van de economie. 
Doorslaggevend voor de invloed die hij later heeft gehad op de sociale 
wetenschappen, was zijn periode bij IBM. Geert werkte daar vanaf 1965 

– een periode waarin er bij IBM veel ruimte was om 
onderzoek te doen, zoals hijzelf graag vertelde.
Het is al meerdere malen opgetekend: Geert werkte 
als onderzoeker op de HR-afdeling van IBM en ont-
dekte een met nationaliteit samenhangend patroon 
in de antwoorden van medewerkers wereldwijd op 
vragen over onder meer motivatie, leiderschap en 
stress. Tijdens zijn sabbatical (1971–1973) op het 
managementopleidingsinstituut IMD in Lausanne 
herhaalde hij zijn vragenlijsten en ontdekte hij een 
soortgelijk antwoordpatroon onder managers. De 
vier dimensies van nationale cultuur – individua-
lisme-collectivisme, machtafstand, masculiniteit-

femininiteit en onzekerheidsvermijding – waren geboren. In 1980 
– op zijn 51e – kwam na zestien (!) afwijzingen van uitgeverijen het 
verlossende woord van Sage Publishing dat ze zijn boek Culture’s con-
sequences zouden uitgeven. De rest is geschiedenis.
In 1985 werd Geert in Maastricht tot hoogleraar benoemd. Zijn 
magnum opus uit 1980 werd steeds breder opgepakt en werd het 
standaardwerk dat het nu al een aantal decennia is. Tot zijn officiële 
pensioen in 1993 bleef Geert aan Maastricht verbonden en was hij 
betrokken bij het opzetten van wat veel later de opleiding internati-
onal business zou worden genoemd. Vanaf 1995 tot 2010 was hij als 
fellow aan het CentER in Tilburg verbonden.
Een standaardwerk zonder kritiek bestaat niet. Zo zijn in de loop der 
jaren de namen van de culturele dimensies en het aantal dimensies 
bekritiseerd, en worden er met het voortschrijden van de onderzoeks-
technieken ook vragen gesteld bij de exacte berekening van de landen-
scores op de verschillende dimensies. 
Geert verdedigde zijn benadering altijd met verve en heeft zijn basis-
model in later werk uitgebreid (Hofstede et al., 2010). Waar hij moei-
te mee had, was ongefundeerde kritiek. Berucht was zijn tegenvraag 
“Ik begrijp uw vraag, maar heeft u mijn boek wel gelezen?” 
En, inderdaad, wie zijn wetenschappelijke bijdrage reduceert tot lan-
denscores op culturele dimensies, doet Geert en zichzelf te kort. Zijn 
boeken weerspiegelen een diepgaande zoektocht naar de kracht van 
wat groepen bindt, scheidt en hoe die verschillen te overbruggen. In 
een de-globaliserende wereld is zijn werk relevanter dan ooit. 
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Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
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E en meerderheid van de Nederlanders (55 procent) vindt het onac-
ceptabel als een bank gepersonaliseerde aanbiedingen stuurt op 
basis van betaalgegevens. Een op de zes respondenten vindt dit wel 

acceptabel, blijkt uit een representatieve steekproef van oktober 2019 
onder 605 respondenten. De voorkeuren van de consumenten lijken 
overeen te komen met wat de Autoriteit Persoonsgegevens in 2019 stelde: 
banken mogen betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame.
Met verdiepende, meer concrete casussen is onderzocht welke toepassin-
gen van betaalgegevens Nederlanders meer of minder acceptabel vinden. 
De voorbeelden waren breder dan alleen marketingactiviteiten op basis 
van betaalgegevens. Consumenten tolereren activiteiten die meer een 
marketing-karakter hebben het minst. 
Bescherming tegen misbruik van de betaalpas of voorkomen van rood-
stand vindt men vaak wel acceptabel. Zo vindt een grote meerderheid het 
wel acceptabel wanneer de bank contact zoekt als er in het buitenland 
gepind wordt terwijl de rekeninghouder in Nederland lijkt te zijn (figuur). 
Een meerderheid – 56 procent – accepteert dat een bank waarschuwt bij 
een overschrijving als die tot roodstand zou leiden. Iets minder dan de 
helft van de respondenten vindt dat betaalgegevens gebruikt mogen wor-
den voor een kredietwaardigheidstoets om te bepalen of een lening aan 
iemand verstrekt kan worden, een kwart vindt dit niet  acceptabel. 
De meningen zijn verdeeld over de vraag of betaalgegevens gebruikt 
mogen worden om consumptief krediet aan te raden als alternatief voor 
frequent rood staan; 36 procent vindt dit (helemaal) onacceptabel, 33 
procent vindt dit (helemaal) acceptabel. Ongeveer de helft vindt het niet 

acceptabel om bijvoorbeeld mensen met veel geld op hun rekening te 
attenderen op beleggingsmogelijkheden. Een kwart vindt dit overigens 
wel prima. Ook uit betaalgegevens vaststellen dat iemand huurt en die 
persoon vervolgens benaderen met advertenties voor hypotheken vindt 
de meerderheid niet acceptabel (51 procent). Dit kan wel de goedkeuring 
wegdragen van 15 procent van de respondenten. ■ Wilte Zijlstra (AFM)

Marketing met betaalgegevens ongewenst bij consument
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I n 2018 waren er 3,3 miljoen thuiswerkers. Dat is 37 procent van de 
werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Onder thuiswerkers 
worden mensen meegeteld die gewoonlijk thuiswerken, zoals de 

huisarts of tandarts met een praktijk aan 
huis, en mensen die incidenteel thuis-
werken – dat zijn degenen die doorgaans 
naar ‘kantoor’ (of een andere werkplek) 
gaan en een of meerdere dagen in de 
week thuiswerken.
In de Randstad en in stedelijke gebie-
den daarbuiten werd in 2018 het vaakst 
thuisgewerkt. Met ruim 45 procent was 
dit aandeel het grootst in de Gooi en 
Vechtstreek, Utrecht en Groot-Amster-
dam. In Zuidoost-Drenthe en Oost-
Groningen was dit met iets meer dan 
een kwart het laagst. Regionaal gezien 
gaat thuiswerken vaak samen met de 
drukte op de weg en een langere reis-
duur naar het werk. De regio’s Utrecht 
en Groot-Amsterdam kennen naast rela-
tief veel thuiswerkers ook een hoge ver-
keersintensiteit. Andersom is in regio’s 
waar relatief weinig wordt thuisgewerkt 
de verkeersdrukte meestal lager. 

Daarnaast zijn er andere factoren die meespelen bij thuiswerken, zoals 
de regionale bedrijfsstructuur en het onderwijsniveau. In de bedrijfstak 
financiële dienstverlening wordt bijvoorbeeld meer thuisgewerkt dan in 

de horeca, bouw of zorg. Werk achter de 
computer leent zich immers beter voor 
thuiswerken dan dagelijks werk met 
mensen of (grote) machines. 
Tot slot zijn hoogopgeleiden overver-
tegenwoordigd onder thuiswerkers. 
Zo kent de omgeving van Haarlem een 
bedrijfscultuur die goed past bij thuis-
werken en een relatief hoog aandeel 
hoogopgeleiden. Dit kan verklaren waar-
om er in de agglomeratie Haarlem, waar 
de verkeersintensiteit aanmerkelijk lager 
is dan elders in de Randstad, meer dan 
gemiddeld wordt thuisgewerkt (42 pro-
cent). 
■ Robert de Vries (CBS)

Thuiswerken meest gebruikelijk in stedelijke gebieden
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H et heersende beeld is dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer 
wordt, maar dat is niet terug te zien in de bewegingen van werk-
nemers tussen bedrijven, en van en naar de arbeidsmarkt. Een 

veelgebruikte maatstaf voor dynamiek op de arbeidsmarkt is de mate van 
baancreatie en baanvernietiging: hoeveel banen komen er bij groeiende 

en nieuwe bedrijven bij, en hoeveel banen verdwijnen er bij krimpende en 
sluitende bedrijven?  
Figuur 1 laat met de blauwe lijnen de mate van baancreatie en baanvernie-
tiging bij bedrijven zien per jaar als aandeel van de gemiddelde werkgele-
genheid in dat jaar en het voorgaande jaar. Gemiddeld liggen beide rond 
de twaalf procent. Dat wil zeggen dat gemiddeld twaalf procent van de 
banen in een jaar niet meer bestaan in het volgende jaar, en dat twaalf pro-
cent van de banen in een jaar vorig jaar nog niet bestonden. In perioden 
van hoogconjunctuur is de mate van baancreatie vanzelfsprekend hoger. 
In perioden van laagconjunctuur is er meer baanvernietiging. 
De oranje lijn laat de kans zien dat werknemers wisselen van werkgever 
voor hun belangrijkste baan. Deze schommelt rond de zeventien procent. 
De jaren 2006 en 2010 zijn door breuken in de data niet goed te meten. 
Uit de drie lijnen blijkt geen duidelijke trend. Hooguit neemt de dyna-
miek iets af ten opzichte van de beginjaren 2000. Deze conclusie strookt 
niet met het beeld dat de arbeidsmarkt juist dynamischer is geworden. 
Hoe komt dat? Een deel van de verklaring is dat tijdelijke contracten, die 
voor meer dynamiek kunnen zorgen, vooral geconcentreerd zijn bij jon-
geren en dat zij ook voorheen al vaker wisselden van positie. Daarnaast 
kunnen we twee aspecten van dynamiek niet meten door het ontbreken 
van beschikbare data: mensen die bij dezelfde werkgever van het ene tijde-
lijk contract naar het andere tijdelijke contract gaan, en zzp’ers en uitzend-
krachten die van opdrachtgever wisselen. Het is mogelijk dat via zzp’ers en 
uitzendkrachten de dynamiek wel is toegenomen. 
■ Wiljan van den Berge, Patrick Koot en Jochem Zweerink (CPB)

D e fiscale aftrek voor eigenwoningbezitters is sinds 2012 met 5,9 
miljard euro gedaald. Dit komt doordat steeds meer huishoudens 
gebruikmaken van de lage hypotheekrentetarieven. 

In 2018 bedroeg de totale aftrek 28,3 miljard euro, waarvan 26,4 miljard 
hypotheekrenteaftrek en 1,9 miljard aftrek wegens geen of geringe eigen-
woningschuld. Op het hoogtepunt in 2012 was dit in totaal nog ruim 
34 miljard (figuur). Met de aftrek daalt ook het belastingvoordeel van 
die aftrek. In 2018 leverde de aftrek voor de eigen woning gemiddeld een 

voordeel op van 230 euro per maand, 70 euro minder dan in 2012. Het 
belastingvoordeel van de aftrek eigen woning daalt sneller dan de aftrek zelf 
omdat het marginale profijtelijke tarief langzamerhand wordt beperkt. 
Komende jaren wordt de beperking van de fiscale tarieven versneld door-
gezet en wordt bovendien ook de aftrek wegens geen of geringe eigenwo-
ningschuld in dertig jaar afgebouwd. De aftrek wegens geen of geringe 
eigenwoningschuld is in 2005 met de Wet Hillen ingevoerd. De regeling 
beoogde eigenaren te stimuleren de hypotheeklening (sneller) af te lossen. 
Huishoudens zonder hypotheekschuld worden daarom beloond met de 
kwijtschelding van het eigenwoningforfait. Bij een kleine schuld kan ook 
een deel van het forfait worden kwijtgescholden. 
In 2018 had zeventien procent van de woningeigenaren geen renteaftrek 
meer en dus alleen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Bij 
de start van die aftrek volgens de Wet Hillen in 2005 was dat nog maar elf 
procent. Een groter aandeel van de woningeigenaren heeft dus daadwer-
kelijk de hypotheek helemaal afbetaald.
Huishoudens die de hypotheekschuld nog niet hebben afbetaald, betalen 
wel belasting over het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoning-
forfait wordt vastgesteld als een percentage van de WOZ-waarde van de 
woning. Het totale forfait groeide sinds 2000 van 4,3 miljard euro naar 
bijna 8,6 miljard in 2017. In 2018 daalde het tarief maar werd dit toe-
gepast op gestegen WOZ-waarden. Per saldo daalde het totale forfait in 
2018 licht tot ruim 8,5 miljard. Komende jaren wordt het tarief van het 
eigenwoningforfait voor de meeste eigenaren stapsgewijs verlaagd ter com-
pensatie van de beperking van de aftrek. ■ Reinder Lok (CBS)

Arbeidsmarkt is voor werknemers niet dynamischer geworden

Lage hypotheekrente drukt fiscale aftrek eigen woning
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Het World Wide Fund for Nature (WWF) 
bracht vorige maand een rapport uit dat stelt 
dat natuurvernietiging jaarlijks ruim 450 
miljard dollar aan economische schade zal 
gaan veroorzaken. Wij spraken erover met 
 Pieter van Beukering, hoogleraar milieuecono-
mie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

In het rapport stelt het WWF dat de kosten 
oplopen tot 450 miljard dollar per jaar. Hoe 
accuraat is die schatting?
“Het is een grove mondiale schatting. Zoiets 
is per definitie onzeker, maar het is het beste 
wat we hebben. Goed aan de studie is dat het 
gebaseerd is op tastbare economische mecha-
nismen zoals gewasverlies en overstromings-
risico’s. Daarmee geeft de studie een duidelij-
ke waarschuwing af die ik zeker onderschrijf. 
Het is wel belangrijk om je te realiseren dat 
de bandbreedte van deze schatting heel groot 
is – iets waar het WWF de nadruk niet op 
legt. Maar het is duidelijk dat het vernietigen 
van natuur economisch gezien heel onver-
standig is.”

Wat is het nut om natuurverlies in geldtermen 
uit te drukken?
“Een klassieke reden voor dit soort studies is 
het creëren van bewustzijn bij beleidsmakers 
en het grote publiek. Daarnaast zijn ze ook 
nuttig bij beleidsafwegingen en het genere-
ren van duurzame financiering. 
Door de waarde van natuurgebieden uit te 
drukken in economische termen, wordt het 
duidelijker wat het voor de maatschappij 
betekent als er een soort uitsterft of tropisch 
regenwoud wordt gekapt. En andersom ook: 
het creëren van een zee-reservaat leidt op 
korte termijn tot economisch verlies voor 

vissers, maar op de lange termijn tot natuur-
winst, omdat er een gezondere en grotere vis-
populatie wordt gegarandeerd. 
Door de winst in sociaal-economische termen 
uit te drukken kan je, net als bij andere eco-
nomische afwegingen, verlies en winst op de 
langere termijn tegen elkaar afwegen. Inzicht 
in die winst maakt het ook eenvoudiger om 
overgangsregelingen te vinden voor verliezers. 
Het is dus belangrijk dat dit soort economi-
sche waarderingsstudies gedaan worden.”

Nederland behoort niet tot de door het WWF 
onderzochte landen. Hoe zit het hier met de 
natuurvernietiging?
”Stikstof is momenteel het grote probleem. 
Het gaat in de discussie nu vooral over het 
beschermen van natuurgebieden en de eco-
nomische schade die dat oplevert voor de 
landbouwsector. Het probleem is dat niet 
goed uitgelegd kan worden waarom er maat-
regelen nodig zijn: vergrassing van de heide is 
voor velen een vaag gegeven. De impact van 

stikstof is echter veel groter: vanwege stikstof 
ontstaat er een verstoring van de natuur met 
tastbare negatieve effecten voor bijvoorbeeld 
recreatie, de huizenmarkt en waterkwaliteit. 
Het verhaal kan veel transparanter worden 
neergezet als we die effecten ook uitdrukken 
in geld. Het verhaal wordt dan ook positiever: 
we praten niet uitsluitend over de schade voor 
bijvoorbeeld de landbouwsector, maar juist 
over investeren in natuurlijk kapitaal, met alle 
positieve effecten voor de economie.”

Zijn de gegevens over de economische impact 
van stikstof er niet?
“Nederlandse milieueconomen zijn mon-
diaal toonaangevend. Ze hebben de natuur 
in de hele wereld gewaardeerd met over-
tuigende bewijzen waarom en waar natuur 
beschermd zou moeten worden. Maar 
vreemd genoeg zijn dit soort nationale over-
zichten voor Nederland nooit gemaakt. We 
weten alles over het economische belang van 
de Amazone en het Groot Barrièrerif, maar 
negeren onze eigen achtertuin. Om de een of 
andere reden zijn we nooit toegekomen aan 
één allesomvattende studie over de natuur-
waarde in Nederland, hoewel dat relatief 
makkelijk zou moeten zijn, gegeven de ruim 
aanwezige data en deskundigheid. Mijn grote 
wens is om de krachten met mijn collega’s te 
bundelen, om het economisch belang van alle 
ecosystemen in Nederland samen te brengen 
in één overzicht. Zo’n overzicht is cruciaal 
voor het voeren van een evenwichtig natio-
naal debat, ongeacht of het nu over stikstof, 
PFAS of windmolens gaat.”

LEONIE ERNST
Redactiemedewerker

PIETER VAN BEUKERING 
Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
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