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Zalmiaanse economie 
 

Na ruim een jaar zit Gerrit Zalm weer - voor een derde termijn - op zijn vertrouwde post 

van minister van Financiën. Hij heeft volledige controle over het financieel-economische 

beleid van het kabinet Balkenende II en dat zullen wij weten ook. Het kabinet is nog 

maar nauwelijks begonnen. Toch kondigt Zalm in een interview al weer aan, dat de 

afspraken uit het regeerakkoord niet kunnen worden gegarandeerd. Of er volgend jaar 

ruim 1,5 miljard euro extra zal worden geïnvesteerd in zorg, onderwijs, veiligheid en 

verkeer is dus twijfelachtig. Door tegenvallende inkomsten en hogere uitgaven moet het 

rijk volgens de VVD-minister in 2004 2,5 tot 3 miljard euro extra bezuinigen. Dit komt 

nog boven op de bezuiniging van 4 miljard op basis van het zogenoemde 

hoofdlijnenakkoord. Gedurende de gehele kabinetsperiode wordt dus niet de afgesproken 

13 miljard, maar 16 miljard bezuinigd. Alles duidt erop dat wij weer back in the eighties 

zijn waarin achtereenvolgende kabinetten probeerden te sturen op het financieringstekort 

van de overheid. Dat was vanzelfsprekend tot mislukken gedoemd, omdat het 

begrotingstekort zeer afhankelijk is van conjuncturele invloeden. De reden voor deze 

extra bezuinigingen is volgens Zalm dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 2,6 

procent van het bbp en dus gevaarlijk dicht in de buurt komt van het maximale 

afgesproken tekort van 3 % in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Dat 

vindt El Duro natuurlijk niet prettig, zeker niet als hij zijn collega-ministers van 

Financiën binnen de Europese raad onder ogen moet komen. Zijn Italiaanse collega heeft 

bij deze gedachte alleen al bijzonder veel voorpret. Daarom heeft onze Gerrit besloten dat 

de broekriem weer verder dient te worden aangehaald. De overige ministers lijken weinig 

weerstand te bieden. Immers, het woord van Zalm is wet. Daarom is het interessant ons te 

verdiepen in de basisregels van het Zalmiaanse economische denken.  

Regel één: leg de regels van het SGP zodanig uit dat alle ministers - die geen van allen 

het SGP bestudeerd hebben - de schrik om het hart krijgen. Vertel hen dat Nederland 

door slecht gedrag een boete kan krijgen en vergeet erbij te zeggen dat door de lengte van 

excessive deficit procedure het allemaal niet zo'n vaart zal lopen, zeker niet gezien het 

zeer tijdelijk karakter van het tekort van 2,6 procent (binnen de 3 %-limiet!). Pas wanneer 

het tekort voor het derde achtereenvolgende jaar hoger dan 3 % uitvalt, dreigen volgens 

het SGP boetes, zoals nu terecht voor Frankrijk.     

Regel twee: trek je niets aan wat de moderne economische literatuur en zeker niet wat de 

economische geleerden te zeggen hebben. Half juni kritiseerden vooraanstaande 

Nederlandse economen Zalm vanwege zijn fixatie op het terugdringen van het 

begrotingstekort. Zij bestempelden onafhankelijk van elkaar de investeringen door de 

overheid in kennis en onderwijs als hoogste prioriteit van dit kabinet. Onze Gerrit deed 

dit in Buitenhof af als kritiek van 'universitaire' topeconomen, die weinig verstand hebben 

van de werkelijkheid. Voor het gemak vergat hij even dat onder deze topeconomen zich 

ook een voormalig staatssecretaris en CPB-onderdirecteur bevonden, alsmede adviseurs 

van de Europese Commissie en van de OESO. Daar kom je in zo'n televisieprogramma 

tegenwoordig blijkbaar mee weg. 

Regel drie: wantrouw altijd het woord 'investeringen' of het nou zorg, onderwijs, 

veiligheid of verkeer betreft. Immers, het rendement van maatschappelijke investeringen 

kun je niet precies berekenen. Bovendien hebben de kabinetten Kok I en II - waarin Zalm 

zelf minister van Financiën was - dit investeringsargument in ruime mate misbruikt. Dat 



heeft hij inmiddels ook toegegeven, maar dat betekent nog niet dat de overheid helemaal 

geen investeringen hoeft te plegen. Wat onze Gerrit even vergeet is dat zo'n korte 

beleidshorizon een structureel herstel van de Nederlandse economie in de weg staat. De 

Zalmiaanse economie mag dan dominant zijn binnen het kabinet, maar wordt niet 

gedragen door de Nederlandse samenleving. Dat moet politieke problemen geven. 
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