
—dat er twee recepten zijn omtepleiten
voormeer gelijke kansenen tochde sco-
re bij hetCPB te verhogen. Eén: zorg voor
loonmatiging,wantdatwerkt direct door
inhogere export endus inmeerbanen.
Loonmatiging, ookaltijd bepleit doorde
NederlandscheBank voor alleNederlan-
ders, behalvedanhet personeel vanDNB
zelf, is een vreemdbegrip in eenmarkt-
economiewaar lonenafhangen vanon-
derhandelingenopdearbeidsmarkt, en
niet vanpraten enprekendoorpolitici

of centrale bankiers. Vendrik ontdekte
ookdat loonmatigingnogbeterwerkt
inde rekenmodellen vanhetCPB in
combinatiemet een versluierde ingreep
indeuitkeringenaanmensendienet
hunbaanhebben verloren.Dat leidt tot
extra loonmatiging, tot nogmeer export
en eenglanzende score voorhet verkie-
zingsprogramma.

De tweedemanier omgoed te scoren
bij hetCPBwasmet grotebezuinigingen
opdefensie. Zo steldede SPooit voor om

EduardBomhoff

Binneneen jaar zijn er ver-
kiezingen voordeTweede
Kamer endusmoetende
politiekepartijenbeslissen
of zebij hetCentraal Plan-
bureau (CPB) een stempel

vangoedkeuring gaanhalen voorhun
verkiezingsprogramma.Afgelopenweek-
endhoordenwe vanCDA,D66enPvdA
dat ze ermisschien vanafzien.

DedoorrekeningdoorhetCPB is altijd
tegelijk goed en slecht geweest.Goed,
als barrière tegen crazy programma’s die
dehemel belovenende rekening laten
betalendoorde extrabelastingontvang-
stendie voortvloeienuit eenwild-op-
timistische veronderstelling over de
economische groei. Bij deAmerikaanse
voorverkiezingen ishet programmavan
Bernie Sanders een voorbeeld van zo’n
economischondeugdelijk scenario.Op
dewebsite vanprofessor JohnCochrane
valt te lezenhoeSanders een econoom
wist te vindendie zijnprogrammawel
wildedoorrekenenenhoediebereke-
ning snel doordemandviel. Zo’nonmo-
gelijk programmazouhetCPB inNeder-
landook vlot afserveren endaarmeede
kiezers eendienst bewijzen.

Slecht is inNederlandwel dat depo-
litiekepartijen al twintig jaarwetenhoe
ze slimhun rapportcijfer bij hetCPB
kunnen verhogen.KeesVendrik van
GroenLinkswasdaarhet handigst in en
wist te bereikendatGroenLinksbij twee
verkiezingenheel hoog scoordebij het
CPB.Dat lijkt onlogisch; je zou vaneen
linksepartij verwachtendat diebereid
is omeenbeetje economischegroei op
te offeren voormeer gelijke kansenen
meer gelijke inkomensdiehet landop
lange termijn eenfijner landmaken
maar opkorte termijn iets kostenbij het
CPB.Vendrik zag als eerste— laterna-
gevolddoor collega’s bij anderepartijen

Doorrekenen leidt tot roekeloze partijprogramma’s
Centraal Planbureau kan beter iets verstandigs zeggen over gewenst politiek beleid in de vorm van deelstudies
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Voor een goedrapportcijfer
van het CPB: zorg voor
loonmatiging. Dat werkt
direct door inmeer banen

in vier jaar tijddehelft vandefensie af te
schaffen. Inde rekenmodellen concur-
rerende soldatendanombanen inde
bejaardenzorg engaandegeneraals de
lonendrukken van zorgmanagers.De
overheidwordt goedkoper eneen lager
financieringstekort isweer goed voorde
economie.

Als ikdebalansopmaak, lijktmedat
de snelheid enhet gemakwaarmeehet
CPBeenonrealistischprogrammakan
afschieten tochniet opwegen tegende
risico’s dat partijen roekeloze voorstel-
len—dehelftminderdefensie, negen
miljardminder voorde zorg—opschrij-
venomdatdiehet zo goeddoen inde
berekeningen,waarnadie gevaarlijke
ideeën voor eendeel realiteitworden.We
zagenbij de vliegramp inOekraïnedat
Nederlandhaast geen legermeerheeft
enbij de zorg is óf te veel óf verkeerdbe-
zuinigd,wantwachtlijsten lopenopen
het recht op zorg is eenwassenneus.

Geef defensiespecialistende ruimte
omteoordelenover de voorstellenop
hungebied; laat gezondheidseconomen
sprekenover dewachtlijsten inde zorg.
Dertig jaar geledenwashet echtnodig
omsnel en rechtlijnig te bezuinigenna
de excessen vanDenUyl enVanAgt-Wie-
gel en toenkonhetCPBdaarnuttig
richting aanhelpengeven. In 2016 isNe-
derlandfinancieel solide genoeg endoet
eenhalf procentmeer ofminder in een
voorspelling vanhetfinancieringstekort
er niets toe.Het gaat nuomdekwaliteit
vanonzedefensie, politie en zorgsector.
Daar kanhetCPBookwel iets verstan-
digs over zeggenmaardanbeter inde
vormvandeelstudies, niet door verkie-
zingsprogramma’s in eenprocrustesbed
tedwingen.
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