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Vergezicht gevraagd 

 

Een nieuw jaar, een nieuw geluid uit het Haagse? Tot nu toe vormden het kabinet 

Balkenende en zijn ambtelijke topadviseurs een gesloten front. Men wilde vasthouden 

aan het doel om in 2007 het financieringstekort van de overheid helemaal weg te werken 

en, indien mogelijk, zelfs een overschot te forceren. Binnen dat front is nu enige 

tweespalt opgetreden. In zijn traditionele nieuwjaarsartikel pleit Jan-Willem Oosterwijk, 

de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, ervoor om een wat 

hoger tekort te accepteren en te kiezen voor lastenverlichting. 'Lastenverlichting 

ondersteunt immers niet alleen het broos herstel,' volgens Oosterwijk, 'maar is ook van 

belang voor het structurele groeivermogen.' Daarnaast adviseert de topambtenaar om de 

laatste twee jaar van de kabinetsperiode te benutten om de institutionele vernieuwing van 

de publieke sector, de sociale zekerheid en de woningmarkt op de agenda te zetten. De 

hervormingen staan naar zijn mening thans te veel in het teken van bezuinigingen. 

Daardoor wordt het draagvlak bij de burger voor deze hervormingen ondergraven. 

Oosterwijk denkt dat de structurele hervormingen meer kans van slagen hebben, als de 

burgers direct merken dat zij erop vooruit gaan. Hij adviseert het kabinet om meer 'boter 

bij de vis' te leveren. Hervormingen dienen tot lagere belastingtarieven en sociale premies 

te leiden. Regelmatige lezers van deze column zullen begrijpen dat deze opmerkingen mij 

als muziek in de oren klinken. De laatste jaren pleit ik regelmatig voor meer 

(middel)lange termijn oriëntatie in het financieel-economische beleid van het kabinet. De 

korte termijn horizon van minister Zalm van Financiën resulteert in een verder afzwakken 

van de economische groei in Nederland ten opzichte van de rest van Europa en het 

verzanden van de structurele hervormingen in de publieke sector en de sociale zekerheid. 

Onlangs hebben mijn collega Kees Koedijk en ik in Christen Democratische 

Verkenningen (het wetenschappelijke kwartaalschrift van het CDA) ervoor gepleit om 

meer aandacht te besteden aan de institutionele vernieuwing van de Nederlandse 

economie. Onze opmerkingen heeft Oosterwijk blijkbaar zeer ter harte genomen. Tot op 

heden slaagt het kabinet er niet in de hervormingen te verbinden aan een wenkend 

perspectief. Teveel ontstaat het beeld dat de structurele maatregelen vooral uit de 

noodzaak om te blijven bezuinigen voortkomen. Door de rigide focus op het 

financieringstekort blijven veel andere thema's volgens ons liggen, die het kabinet bij het 

aantreden zelf heeft geformuleerd. Zo is het thema kenniseconomie en innovatie nog niet 

echt van de grond gekomen. Daarnaast dreigt ook de operatie ontbureaucratisering en 

deregulering te verzanden, omdat de verantwoordelijke minister De Graaf volledig 

geabsorbeerd is door de perikelen rondom de gekozen burgemeester en het nieuwe 

kiesstelsel. Wij adviseren voor meer investeringen in innovatie en duurzaamheid. 

Investeringen in 'zachte infrastructuur' passen beter bij de huidige tijd dan het op oude 

wijze blijven concurreren via het stimuleren van grote infrastructurele projecten. Ook 

dreigen de jonge gezinnen nu in velerlei opzicht het kind van de rekening te worden. 

Meer aandacht voor deze groep in het beleid is gewenst, terwijl het kabinet begin 

november 2004 met het najaarsakkoord dat het met vakbonden gesloten heeft juist 

gekozen heeft om de 'babyboomers' verder te beschermen. De ruimhartige 

overgangsregeling voor vut en prepensioen en mogelijk oneigenlijk gebruik van de 

levensloopregeling als een soort prepensioen zal natuurlijk ten koste gaan van de jongere 

generaties. De meeste jonge gezinnen hebben geen financiële ruimte om geld opzij te 



leggen voor een sabbatical. Er dreigt een enorme onbalans tussen de generaties te 

ontstaan. Wij moeten ons goed realiseren dat er nieuwe generaties aankomen die veel 

mobieler zijn, die zich Europeaan voelen en voor hun werken en wonen minder gebonden 

zijn aan Nederland. Als die elders in Europa betere leef- en werkomstandigheden 

aantreffen, dan zijn zij weg. Het best opgeleide deel van de bevolking is ook het meest 

mobiele deel. Aan het weer in Nederland kunnen wij niets doen, aan de rest wel. 
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