
Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De President van de Algemene Rekenkamer 
Mevrouw drs. Saskia Stuiveling 
Postbus 20015 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

Datum 
Betreft 

O 3 OKT. 20H 
Bestuurlijke reactie op het rapport 'Besteding van aardgasbaten: feiten, 
cijfers en scenario's' 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw rapport'Besteding van aardgas
baten: feiten, cijfers en scenario's. Tegen de achtergrond van de kabinetsplannen 
voor het nieuwe Toekomstfonds', brengt u in uw rapport de wijze in kaart waarop 
ons land in het verleden is omgegaan met de besteding van de aardgasbaten, 
beschrijft u verschillende scenario's voor besteding van toekomstige gasbaten en 
presenteert u lessen voor toekomstige fondsvorming. 

Ik zal hieronder reageren op de bevindingen in uw rapport en de lessen voor 
toekomstige fondsvorming. 

1. Bevindingen van de Algemene Rel<enl<amer 

In uw concept-rapportage schetst u het beeld dat het verstandig zou zijn om de 
aardgasbaten, naar Noors voorbeeld, in een staatsvermogensfonds onder te 
brengen. U geeft aan dat Nederland in het verleden andere keuzes had kunnen 
maken bij de besteding van de aardgasbaten. Daarbij schetst u het beeld dat een 
groter deel van de aardgasbaten, naar Noors voorbeeld, in een zogenoemd 
staatsvermogensfonds gestort had kunnen worden. Door middel van model
berekeningen berekent u wat het saldo van een dergelijk fonds had kunnen zijn. 
Ook geeft u verschillende scenario's voor de besteding van toekomstige 
aardgasbaten, waarbij u er van uitgaat dat de baten volledig of in ieder geval voor 
een aanzienlijk deel in een fonds gestort worden. 

Het kabinet kiest er niet voor om de aardgasbaten, naar Noors voorbeeld, in een 
staatsvermogensfonds onder te brengen. Vanzelfsprekend is het van belang 
verstandig om te gaan met de aardgasbaten. De gasbaten zijn tijdelijke 
inkomsten die op termijn een steeds kleiner deel van de rijksbegroting gaan 
uitmaken. Er is dan ook aanleiding hierop te anticiperen en een deel te gebruiken 
om te sparen. Door de besparingen in een fonds opzij te zetten, kan de 
budgettaire discipline worden vergroot. Daarnaast is het van belang te investeren 
in zaken waar we in de toekomst geld mee willen verdienen. 
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Nu verdient Nederland een deel van zijn geld met de verkoop van aardgas, in de 
toekomst zal het geld nog meer dan nu verdiend moeten worden met kennis en 
innovatie. Het is daarom belangrijk te investeren in de innovatieve kracht van 
Nederland. 

In het Toekomstfonds wordt zowel gespaard (meevallers worden belegd in 
Nederlandse staatsobligaties) als met behoud van vermogen geïnvesteerd (het 
startkapitaal wordt ingezet om innovatie te bevorderen). Het is zaak alleen op die 
gebieden te investeren waar een urgente investeringsbehoefte bestaat en om 
zoveel mogelijk met (private) partijen samen te investeren. Op deze manier wordt 
de inzet van aanvullend kapitaal gestimuleerd, verstoring van de markt 
voorkomen en gebruik gemaakt van de expertise die er in de markt beschikbaar 
is. Het Toekomstfonds is bij de start nog beperkt van omvang, maar met elke 
gasmeevaller groeit de omvang van het fonds. Op termijn kan het een 
substantieel extra bedrag voor innovatie opleveren. 

Ten aanzien van de modelberekeningen die worden gemaakt en die ten grondslag 
liggen aan dit advies heb ik drie kanttekeningen. Ten eerste stapt u te 
gemakkelijk over de gevolgen voor de rijksbegroting heen. U geeft aan dat met 
een gasbatenfonds tijdelijk meer bezuinigd moet worden, maar dat het daarna 
meer oplevert dan de toekomstige verwachte aardgasbaten. Het gaat hierbij om 
een enorme bezuinigingsoperatie van ruim € 10 miljard per jaar (gasbaten 
inclusief vennootschapsbelasting). De bezuinigen zullen op korte termijn hun 
neerslag hebben op de Nederlandse economie. Ten tweede wordt verondersteld 
dat vermogen in het fonds rendeert, maar worden de maatschappelijke 
rendementen op uitgaven van de overheid buiten beschouwing gelaten. Als zaken 
als onderwijs en goede gezondheidszorg rendement opleveren voor de 
samenleving, dan zouden die meegenomen moeten worden om een eerlijke 
vergelijking te kunnen maken. Ten derde veronderstelt u te eenvoudig dat 
jaarlijks een structureel rendement van 5,7 procent gehaald zal worden, waarbij 
4 procent jaarlijks uit het fonds onttrokken kan worden. Het is echter onzeker of 
rendementen uit het verleden ook in de toekomst behaald zullen worden. 
Daarnaast worden de risico's die horen bij een hoger dan risicovrij rendement 
onterecht buiten beschouwing gelaten. Veiliger is te rekenen met een risicovrij 
rendement (bijvoorbeeld het rendement op Nederlandse staatsobligaties). Ook is 
de gemiddeld gerealiseerde inflatie over de periode van de modelberekening 
(aanzienlijk) hoger geweest dan de 1,6 procent waarmee het Noorse fonds rekent. 
Het reëel rendement was dus minder dan 4 procent. Dit betekent dat bij een 
jaarlijkse onttrekking van 4 procent er wordt ingeteerd op het vermogen en de 
hoofdsom niet in stand blijft. 

Tot slot blijft in de rapportage de integrale afweging onderbelicht bij een verdere 
verhoging van de besparingen via een groot gasbatenfonds. Hierbij dient de notie 
meegenomen te worden dat Nederland reeds hoge besparingen kent via de 
pensioenfondsen. 
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2. Lessen voor toel<omstige fondsvorming 

In het algemeen sluiten de lessen die de Algemene Rekenkamer trekt voor 
toekomstige fondsvorming aan bij de lessen die het kabinet in het verleden zelf 
heeft getrokken op basis van het Fonds Economische Structuurversterking (FES): 
• Formuleer duidelijke doelstellingen voor het fonds; 
• formuleer eenduidige criteria voor besteding van de middelen die aansluiten 

bij de doelstellingen van het fonds; 
• financier alleen die dingen waar er een reden is voor overheidsinterventie; 
• beleg de uitvoering van de toekenning van middelen en het toezicht daarop bij 

een bestaande organisatie die ervaring heeft met dit type werk; 
• zorg voor een stabiele voeding. Bestedingsdrang, oftewel 'geld zoekt 

bestemming' dient voorkomen te worden. 
Het kabinet zal dan ook de lessen die de Algemene Rekenkamer heeft getrokken, 
daar waar relevant, toepassen. 

Les 1: Waa/c in geval van fondsvorming een weloverwogen keuze vooreen 
specifiek type fonds (vermogensfonds/verdeelfonds), zorg ervoor dat de doelen 
van het fonds helder zijn geformuleerd en passen bij het fondstype. Stel een 
eenduidig stelsel van procedures en criteria op. 

Uitgangspunt bij de vormgeving van het Toekomstfonds is dat zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van bestaande structuren. Het fonds komt als een 
begrotingsartikel op de EZ-begroting te staan en zal bij nota van wijziging op de 
begroting van 2015 worden gecreëerd. De doelen van het Toekomstfonds zijn 
vermogensbehoud en het stimuleren van innovatie. Bij de investeringen uit het 
fonds wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten. Daar 
waar nieuwe instrumenten nodig zijn, worden transparante procedures gevolgd en 
heldere voorwaarden en criteria opgesteld, zoals de voorwaarde van 
vermogensbehoud en criteria die gerelateerd zijn aan de bijdrage aan de 
innovatiekracht van Nederland. 

Les 2: Zorg dat het management van het fonds en de advisering over de 
toekenning van fondsgelden onafhankelijk gebeuren. 

De ministeriële verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Economische Zaken. 
Hoewel er geen sprake is van (extern) management, worden de individuele 
investeringsbeslissingen wel op afstand gezet, zoals bijvoorbeeld bij het DVI het 
geval is. Toekenning van fondsgelden zal gebeuren aan de hand van transparante 
procedures en heldere criteria. Daar waar deze nog niet bestaan, worden deze 
nader uitgewerkt. 

Les 3: Maak heldere afspraken over de wijze van informatieverstrekking. 

Het Toekomstfonds maakt onderdeel uit van de begroting van EZ en heeft, in 
tegenstelling tot het FES, geen afzonderlijke begroting. 
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De verantwoording over de uitgaven van het Toekomstfonds maakt daarmee 
onderdeel uit van de reguliere verantwoording over de begroting van EZ. Dit is 
een vereenvoudiging ten opzichte van de systematiek van het FES, waarbij 
middelen vanuit de FES-begroting middels toezeggingsbrieven werden 
overgeheveld naar departementale begrotingen en de informatievoorziening 
vervolgens langs de lijn van het verantwoordelijke departement verliep. De 
Algemene Rekenkamer heeft er eerder op gewezen dat hierdoor het zicht op de 
FES-uitgavgn niet volledig was. Met de budgettaire constructie van het 
Toekornsffonds, die binnenkort verder zal worden uitgewerkt, neem ik de lessen 
van het FES m e e ^ d a t dit probleem zich niet meer voor zal doen. 

.G.J . Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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