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 Woord vooraf

Ondernemingen zijn actief in de marktsector van de economie. Zij moeten hun 
kosten goedmaken uit de opbrengst van de verkochte productie. Lukt dat niet, dan 
zijn de dagen van de onderneming geteld. Heel anders is de situatie van organisaties 
die actief zijn in de collectieve sector van de economie. Zij beschikken over een 
budget voor hun uitgaven. Dat budget wordt voor het overgrote deel gef inancierd 
met de opbrengst van belastingen en sociale premies. Deze verplichte afdrachten 
van gezinnen en ondernemingen houden geen enkel verband met het profijt dat zij 
al dan niet van het overheidshandelen hebben. Nu komt de aap uit de mouw – al 
die organisaties uit de collectieve sector samen noemen we in de wandeling losjes 
‘de overheid’.

In een democratie beslissen gekozen volksvertegenwoordigers voor welke doelen 
geld beschikbaar komt; anders gezegd, zij hakken knopen door over omvang, bestem-
ming en f inanciering van het aan organisaties uit de collectieve sector beschikbaar 
gestelde budget. Dat roept een heleboel vragen op. Is er een optimale omvang van 
het totale overheidsbudget? Hoe kan dat totale budget vervolgens het beste voor 
uiteenlopende bestemmingen worden gebruikt, en daartoe over de duizenden 
organisaties uit de collectieve sector worden verdeeld? En wat is de beste manier 
om dat totale budget te f inancieren: via belastingen, leningen of eigen betalingen 
van gebruikers van overheidsvoorzieningen? Economen proberen deze en andere 
vragen over het overheidshandelen te analyseren, om daarmee meer duidelijk-
heid te scheppen over afwegingen die een rol spelen bij de besluitvorming over 
omvang, bestemming en f inanciering van het overheidsbudget. Het gebruikelijke 
uitgangspunt bij economische analyses is dat een democratische samenleving streeft 
naar een zo groot mogelijke maatschappelijke welvaart. Daarbij hoeden economen 
zich ervoor om op de stoel van politici plaats te nemen. Volksvertegenwoordigers 
beslissen. Daarvoor geven wij ze tenslotte onze stem.

Ons boek in bedoeld als sleutel om toegang tot de collectieve sector te krijgen. 
De inhoudsopgave laat al zien dat het bij de economie van de collectieve sector 
over veel meer gaat dan alleen de uitgaven, ontvangsten en schuldpolitiek van de 
overheid. Ook via door haar uitgevaardigde regels oefent de overheid bijvoorbeeld 
grote invloed uit op de gang van zaken in de economie. Voor een goed begrip van 
het functioneren van de overheid is het nuttig te weten hoe besluiten over haar 
f inanciën en regels met gevolgen voor het functioneren van de economie tot stand 
komen. Maatregelen van de overheid – gestelde regels, maar ook belastingen, sociale 
uitkeringen en andere overheidsuitgaven – hebben grote gevolgen voor het gedrag 
van burgers en de beslissingen van ondernemers. De analyse van die gedragsreacties 
krijgt in Toegang veel aandacht, want zij bepalen in belangrijke mate mede de 
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welvaartseffecten van beleidsmaatregelen. Instituties en bestuurscultuur zijn hierbij 
van bepalende invloed. Theorieën die dit benadrukken, krijgen de nodige aandacht.

Met Toegang hebben wij brede doelgroepen op het oog: studenten in het hoger 
onderwijs, geïnteresseerde burgers en door hen gekozen volksvertegenwoordigers, 
journalisten als ‘waakhonden’ van de democratie en – niet in de laatste plaats – de 
ambtenaren die helpen beleid te maken en het uit te voeren.

Dank
Wij zijn geen vreemden in het Haagse Jeruzalem, maar herhaalde malen dreigden 
ook wij vast te lopen in het moeras van cijfers en geldende (begrotings)regels. Wij 
prijzen ons gelukkig met de hulp van verschillende op de betrokken ministeries 
werkzame ambtenaren en enkele medewerkers van het Centraal Planbureau en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, waardoor wij niet in het moeras zijn blijven 
steken. Wij ontdekten dat in bepaalde gevallen nog slechts een enkele ambtenaar 
in staat is om uit te leggen hoe bestaande, bijna onbegrijpelijk ingewikkelde regels 
worden toegepast. De techniek achter de koppeling van vier miljoen AOW- en 
bijstandsuitkeringen aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen is een voorbeeld. 
Hopelijk lukt het ons de lezer ook mee te krijgen op onze ontdekkingstocht door 
krochten van de hedendaagse verzorgingsstaat.

Niet alleen de praktijk van de overheidsf inanciën is vaak ingewikkeld. Som-
mige belangwekkende theorieën over de impact van collectieve uitgaven en hun 
financiering zijn eveneens niet eenvoudig te doorgronden. Dit geldt in het bijzonder 
voor de theorie van de optimale belastingheff ing, die in hoofdstuk 8 uitgebreid 
wordt behandeld. Wij ontvingen voor de uitleg van deze theorie waardevolle steun 
uit de academische wereld.

Cijfers
De cijfers in dit boek komen hoofdzakelijk uit de rijksbegroting voor 2021 en het 
Centraal Economisch Plan 2021 van het Centraal Planbureau. De cijfers zijn een 
momentopname; ze veranderen, soms fors. De meest recente informatie over de 
stand van de economie en de overheidsf inanciën is te vinden op twee websites: 
www.cpb.nl en www.rijksbegroting.nl.

Door afrondingen tellen cijfers in tabelkolommen en op tabelregels niet altijd 
op tot het bijbehorende totaalcijfer.

Wetten
De weergave van wettelijke regelingen, belastingtarieven, sociale uitkeringen en 
dergelijke is in het algemeen naar de situatie per 1 januari 2021, tenzij anders is 
aangegeven. Latere wetswijzingen zijn te raadplegen via: www.overheid.nl.
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Taal
In de tekst kan voor ‘hij’ evengoed ‘zij’ worden gelezen.

Afsluiting manuscript
De kopij voor Toegang is op 15 juni 2021 ingeleverd bij de uitgever. Met ontwik-
kelingen van later datum kon dus geen rekening worden gehouden.

Gouda/Groningen, 15 juni 2021


