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Tussenbalans van Balkenende II 

 

Halverwege de rit van het kabinet Balkenende II wordt het tijd om de tussenbalans op 

economisch terrein op te maken. Het uitgangspunt hierbij vormen natuurlijk de 

doelstellingen van het kabinet uit het regeerakkoord . Tenslotte mag men hopen dat het 

kabinet deze doelstellingen hanteert als meetlat voor zijn effectiviteit. Ik zal mij beperken 

tot vier thema's van het kabinetsbeleid: sociale zekerheid, gezondheidszorg, bureaucratie 

en (de)regulering, en innovatie en kenniseconomie. Als een echte schoolmeester zal ik op 

deze vier deelgebieden ook rapportcijfers uitdelen. Laten wij eens beginnen met de 

sociale zekerheid. Ten aanzien van dit dossier had het kabinet bij zijn aantreden 

ambitieuze voornemens. Vorig jaar werd fors ingezet op de beperking van het pre-

pensioen en VUT. Na een demonstratie van 200.000 pre-pensionado's en pre-VUT-ers op 

het Museumplein werd de aanvankelijk ingezette regimeverandering al weer snel 

verlaten. Dit kwam de geloofwaardigheid van het kabinet uiteraard niet ten goede. Op het 

gebied van de stroomlijning van de WAO en WW werden recent wel successen geboekt. 

De oplossing voor de WAO verdient echter geen schoonheidsprijs. De vraag is in 

hoeverre de hybride uitvoering hiervan er toe zal leiden dat de goede risico's door de 

private verzekeraars zullen worden gedekt, en dat de slechte risico's door het publieke 

UWV en dus door de overheid zullen worden gedragen. Mijn rapportcijfer voor de 

sociale zekerheid is dus een onvoldoende: een vijf. Met de gezondheidszorg gaat het wat 

beter. Dit is het gevolg van de duidelijke lijn van minister Hoogervorst om meer 

vraagsturing en prikkels te introduceren in een sector, die tot voor kort een dirigistische 

aanbodsturing kende. Dat specialisten, ziekenhuizen en andere zorginstellingen tot meer 

efficiëntie worden gedwongen, was hard nodig gegeven de kostenexplosie tijdens het 

kabinet Kok II. Waar gehakt wordt, vallen ook spaanders. Een voorbeeld is het conflict 

met de huisartsen, dat nu hopelijk is opgelost. De huisartsen verzorgen voor minder dan 5 

procent van het zorgbudget meer dan 95 procent van de productie in deze sector. Mijn  

rapportcijfer voor de gezondheidszorg is dus een krappe voldoende: een zesje. De 

vermindering van bureaucratie en regelgeving schiet nauwelijks op. Dit staat in schril 

contrast met de belofte van minister Zalm dat de regelgeving voor het bedrijfsleven 

(waarom niet ook voor burger?) aan het einde van de kabinetsperiode met 25 procent zal 

zijn gedaald. Deze doelstelling wordt bij lange na niet gehaald. Sterker nog, in zijn eerste 

advies toont de Raad van Economische Adviseurs (REA) aan dat de hoeveelheid 

regelgeving juist is toegenomen. De oorzaak hiervan is dat het aantal regelproducenten 

op ministeries nauwelijks afneemt. Ondanks de goede bedoelingen van de nieuw 

aangetreden minister Pechtold is mijn rapportcijfer zwaar onvoldoende: een vier. Bij de 

stimulering van innovatie en de kenniseconomie ontstaat eveneens het beeld van 

doormodderen. Zelfs met de extra bedragen die in het Paasakkoord hiervoor zijn 

uitgetrokken, blijven de uitgaven voor (hoger) onderwijs en onderzoek niet meer dan een 

fooi. Zoals de Engelsen zeggen: "If you give peanuts, you get monkeys." Bij het 

Innovatieplatform (IP) wordt echt hard gewerkt, maar de politieke vertaling van alle 

mooie voorstellen wil maar niet lukken. Bovendien is het IP principieel verkeerd opgezet 

door, naast de relevante ministers, de 'captains of industry' en andere winnaars te 

benoemen en niet de uitdagers. De keuze voor sleutelgebieden van innovatie doet 

terugdenken aan de "oude" industriepolitiek. Wie zegt dat deze innovatienotabelen het 

beter weten dan de markt? Ook hiervoor een zware onvoldoende: een vier. Het is 



essentieel dat het kabinet zich in de tweede helft van zijn termijn concentreert op de 

terreinen met de onvoldoendes. Dit zijn de dossiers die uiteindelijk bepalen of de 

"leerling" overgaat of niet. Mijn advies aan het kabinet is dan ook: neem een 

welverdiende vakantie en denk zeer goed na over een offensieve agenda voor de laatste 

twee jaren. Dan kan de "leerling" misschien nog bij het defintieve rapport overgaan.  
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