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Een half jaar Balkenende II 

 

Het kabinet Balkenende II is nu ongeveer een half jaar in functie. Het is dus tijd voor een 

tussenbalans van het kabinet op financieel- en sociaal-economisch gebied. Reeds spoedig 

na zijn installering werd het kabinet geconfronteerd met de bekende, 'alarmerende' CPB-

cijfers over het te verwachten begrotingstekort in 2003 en 2004. Dit was voor minister 

Zalm van Financiën aanleiding om hard in te zetten en een extra beleidspakket van € 5 

miljard aanvullende bezuinigingen te eisen. Het werd uiteindelijk € 3,9 miljard. Ook 

zonder dit aanvullend beleidspakket zou Nederland noch in 2003, noch in 2004 de 3 %-

grens van het Stabiliteitspact overschrijden. De echte reden van deze extra bezuinigingen 

was een versterking van de Zalm's onderhandelingpositie ten opzichte van de 

pactzondaren Duitsland en Frankrijk. Daarbij werd het procyclische effect van deze 

bezuinigingen en de verslechterende verhouding met de sociale partners voor lief 

genomen. Het resultaat is inmiddels bekend: Zalm heeft het niet gered binnen de Ecofin. 

Deze affaire heeft zijn reputatie geen goed gedaan. Duitsland is niet meer wat het 

geweest is, maar voor Zalm geldt hetzelfde. Is de tussenbalans op financieel-economisch 

terrein niet gunstig, op sociaal-economisch vlak heeft het kabinet wel degelijk een groot 

succes geboekt met het binnenhalen van het Najaarsakkoord door minister De Geus van 

Sociale Zaken. Daarbij bereikte De Geus met de sociale partners overeenstemming over 

loonmatiging in de komende twee jaren en eensgezindheid over de aanpak van ons 

nationale trauma, de WAO. Hoe staat het met de andere belangrijke thema's in het 

regeerakkoord, zoals deregulering en ontbureaucratisering, de modernisering van de 

gezondheidszorg en meer investeringen in de kenniseconomie? Vooralsnog is de 

tussenbalans op deze gebieden niet positief te noemen. In het verleden hebben wij gezien 

dat deregulering en ontbureaucratisering mislukken als daarvoor geen duidelijke agenda 

is. Ook de kabinetten Kok I en Kok II wilden ontbureaucratiseren, maar aan het eind van 

Kok II was het aantal ambtenaren op ministeries met 20.000 toegenomen. Bureaucratie 

en regulering vormen een impliciete belasting op groei en werkgelegenheid. Daarom kan 

dit dossier niet alleen aan minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) overgelaten 

worden, die zijn handen meer dan vol heeft aan de gekozen burgemeester en de 

Antilliaanse problemen. Ik zou ervoor willen pleiten dat premier Balkenende de regie van 

de deregulering en ontbureaucratisering overneemt. Anders vrees ik dat deze operatie 

volledig vastloopt in het Haagse moeras van ministeriële deelbelangen. Dan een ander 

hoofdpijndossier: de modernisering van de gezondheidzorg. Uit de maatregelen die 

minister Hoogervorst (Volksgezondheid) nu neemt, zoals het beperken van het 

ziekenfondspakket en het schrappen van subsidies, spreekt weinig visie. Natuurlijk moest 

er een bezem door beide worden gehaald, maar bovenal dient het zorgstelsel 

gemoderniseerd te worden door het introduceren van veel meer vraagsturing in de zorg. 

Hoogervorst moet beseffen dat structurele maatregelen nu onontkoombaar zijn. Tenslotte 

een onderwerp dat op dit moment vooral met de mond beleden wordt: meer investeringen 

in de kenniseconomie. De oprichting van het Innovatieplatform, dat € 700 miljoen te 

besteden heeft, is een eerste doch bescheiden stap in deze richting. Om dit bedrag even in 

internationaal perspectief te plaatsen: dit bedrag is ongeveer gelijk aan het rendement op 

het vermogen van een Amerikaanse topuniversiteit per jaar. Daarmee word je niet één 

van de meest concurrerende economieën van de wereld. Het kabinet moet niet alleen zelf 

het goede voorbeeld te geven door meer te investeren in de kenniseconomie, maar ook 



door het bedrijfsleven meer aan te spreken op zijn eigen verantwoordelijkheid hierbij. 

Laat het bedrijfsleven ook betalen, maar faciliteer dan als overheid dergelijke 

investeringen door het toestaan van belastingaftrek voor individuen en ondernemingen. 

Dit is in de Verenigde Staten al sinds jaar en dag de gewoonste zaak van de wereld. 

Kortom, het zou goed zijn als het kabinet zich meer concentreert op het motto van de 

regeringsverklaring in juni van dit jaar: "meedoen, meer werk, minder regels".   

 

Prof. dr. Sylvester Eijffinger is hoogleraar Europese Financiële Economie aan de 

Universiteit van Tilburg.               


