
Een secretaris-generaal die de hypotheekrente-
aftrek ter discussie stelt! Het leek een prettige
verrassing, na een PvdA-congres dat zich op dit
punt, na een interventie van Ad Melkert, uiterst
terughoudend opstelde. 

Maar, anders dan persberichten suggereerden,
is de hoogste ambtenaar van het ministerie van
Economische Zaken, J. W. Oosterwijk, in zijn ge-
bruikelijke nieuwjaarsboodschap in Economisch-
Statistische Berichten, bijna net zo voorzichtig als de
sociaal-democraten. Hij beperkt zich tot een
verwijzing naar de al maanden geleden verschenen
fiscale ‘Verkenning’ van het kabinet, waarin voor
grondslagverbreding in het belastingstelsel wordt
gepleit. ‘Diverse opties’, schrijft Oosterwijk, ‘zijn
daartoe bestudeerd, bijvoorbeeld in de sfeer van 
de oude dag en de eigen woning.’ Hoe serieus hij
die opties neemt, laat hij jammer genoeg in het
midden.

Ook in andere opzichten is de nieuwjaarsbood-
schap, getiteld ‘Kerend tij: de economie op de
proef gesteld’, bepaald geen spannend verhaal.
Controversiële onderwerpen buiten het  gangbare
economische beleidskader heeft Oosterwijk kenne-
lijk willen vermijden, ook al liggen ze anno 2002
voor het opscheppen — van het thema arbeidsim-
migratie tot de (recentelijk in ondernemerskring
gestelde) vraag of Nederland weer een ‘industrie-
beleid’ moet gaan voeren; van de pro’s en contra’s
van ‘globalisering’ na 11 september tot de verhou-
ding tussen economische groei en milieu. In plaats
daarvan zet de secretaris-generaal de economi-
sche-liberale uitgangpunten waarop het beleid van
ez al jaren rust, en die experts en geïnteresseerde
buitenstaanders inmiddels wel kunnen dromen,
nog eens uiteen.

‘Het verbeteren van het aanpassingsvermogen

en het versterken van het duurzaam groeivermogen
van de Nederlandse economie’, schrijft Oosterwijk,
‘zullen de komende jaren centraal moeten staan’.
De verslechterde conjunctuur legt de zwakke plek-
ken bloot van die nationale economie, hoe bevre-
digend ze de afgelopen jaren ook gefunctioneerd
heeft. In navolging van de vs zullen markten en
instituties  flexibeler moeten worden. De arbeids-
markt bijvoorbeeld moeten we beter laten func-
tioneren door de ‘armoedeval’ voor uitkeringstrek-
kers te beperken; lonen te matigen en te differen-
tiëren; en door het beleid van lastenverlichting
voort te zetten. Verder moet het grote aantal ar-
beidsongeschikten worden teruggedrongen door
krachtiger financiële prikkels en door scherpere
keuringen.

Gezonde overheidsfinanciën kunnen we volgens
Oosterwijk veiligstellen door de overheidschuld
verder af te bouwen en door zeer terughoudend te
zijn met extra uitgaven voor de publieke sector sec-
tor — ook al omdat het lastenverlichtingsbeleid
door moet gaan. Ruimte voor nieuwe investeringen
in zorg, onderwijs en dergelijke zal gecreëerd moe-
ten worden door efficiencyverbetering, de al ge-
noemde grondslagverbreding en door bezuinigin-
gen in de sectoren zelf. En tenslotte dient het
marktwerkingbeleid (scherper markttoezicht,
marktwerking in de publieke sector) te worden
voortgezet. De consument zal ‘nog centraler moe-
ten staan’. Individuele keuzevrijheid (van consu-
menten, ondernemers en werknemers) is het de-
vies. 

Maar was er met die marktwerking in de publie-
ke sector, bijvoorbeeld bij de spoorwegen en in de
thuiszorg, niet iets aan de hand? Welnee! ‘Stap voor
stap’, zo verzekert Oosterwijk, ‘gaan bedrijven en
consumenten de vruchten plukken van de marktor-
deningoperaties die in het afgelopen decennium
zijn gestart’. En als er al problemen zijn, zijn dat
‘transitieproblemen’. Nieuwe marktordeningsope-
raties ‘zouden moeten starten met een uitgewerkt
ordeningsplan’(!), terwijl het waarborgen van het
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publiek belang ‘een lastige materie (blijkt), temeer
daar de afbakening van het publiek belang door
voortschrijdend inzicht een “bewegend doel” is’.
Waarmee de secretaris-generaal het privatiserings-
beleid in ons land afdoende besproken acht.

Lang niet alles in Oosterwijk’s nieuwjaarsbood-
schap is betwistbaar. Dat de Nederlandse economie
minder ‘robuust’ is dan we dachten, is waarschijn-
lijk juist; dat hij het vraagstuk van relatief lage
arbeidsparticipatie in ons land aan de orde stelt en
aandacht vraagt voor de ‘productiviteitsagenda’, 
is terecht. Uiterst problematisch daarentegen 
is de vanzelfsprekendheid waarmee hij, als het om
oplossingen gaat, aan de economisch-liberale
beleidsagenda van de jaren negentig vasthoudt.
Waarom verklaart hij bijvoorbeeld, bij een nog al-
tijd hoge staatsschuld, het streven naar lastenver-
lichting heilig? Wat is er mis met het idee dat bur-
gers voor meer en betere publieke dienstverlening,
hogere belastingen zouden moeten betalen? 

Of neem de individuele keuzevrijheid van bur-
gers, die Oosterwijk, ook als het om de publieke
sector gaat, zo’n centrale plaats wil geven. Dat
klinkt modern, maar de vraag rijst hoe die doelstel-
ling zich verhoudt tot de meest dringende proble-
men in die publieke sector, bijvoorbeeld in het
onderwijs. Het hoge percentage drop-outs in delen
van het voortgezet onderwijs (in het bijzonder het
beroepsonderwijs) is zo’n dringend probleem. Het
heeft ook alles te maken met het vraagstuk van de
arbeidsparticipatie. Maar met individuele keuze-
vrijheid? Hier wordt een thema dat wellicht voor be-
paalde groepen (beter-betaalde, hoger opgeleide)
burgers relevant is, uitvergroot tot de belangrijkste
doelstelling op onderwijsgebied in het algemeen –
ten koste van degenen die zich in deze samenleving
minder goed kunnen redden.

En dan, als laatste voorbeeld, de ‘armoedeval’.
Een probleem, dat is zeker. Maar hoe belangrijk is
het precies? Als individuele huursubsidie en andere
inkomensafhankelijke regelingen uitkeringstrek-
kers nog altijd de prikkel tot werken ontnemen, hoe
valt dan te verklaren dat in de afgelopen jaren zo-
veel werklozen weer aan de slag zijn gegaan? En:
hoe belangrijk is de armoedeval eigenlijk voor de
huidige groep langdurig werklozen — in vergelij-

king met andere handicaps als gebrek aan scho-
ling, e.d.? Worden financiële prikkels in het huidige
beleidsdenken niet overschat? Dergelijke (toegege-
ven: lastige) vragen komen bij Oosterwijk niet op.
Wat het Ministerie doet, zo suggereert zijn hele
artikel, is welgedaan — zowel in tijden van hoog-
als van laagconjunctuur. Eens gelijk, altijd gelijk.

Is de gewoonte om de nieuwjaarsboodschap van
de hoogste ambtenaar van ez in esb te publiceren,
aan herziening toe? Ik denk van niet. Ze geven de
lezer een goede indruk van de ruimte die er op 
het ministerie bestaat voor wetenschappelijke 
en beleidsmatige innovatie; van de bereidheid en
het vermogen om van gebaande banen af te wijken
en om het eigen beleid te evalueren. Wat dat 
betreft is het artikel van Oosterwijk niet erg hoop-
gevend. 

paul kalma
Directeur van de Wiardi Beckman Stichting; 
redacteur van S&D

Frits Rüter, de even charmante als eigenzinnige
strafrechthoogleraar, waarschuwde er onlangs in
Buitenhof voor dat mensen het recht in eigen hand
dreigen te nemen. Onze op zichzelf tolerante
samenleving zou het niet langer meer pikken. 
En ‘het’ staat dan met name voor door allochtone
jongeren gepleegde misdaad. Hij doelde op de
inmiddels beruchte voorbeelden van Schiphollijn
en Station Lelylaan; allochtone groepsverkrachtin-
gen; het gesloten zwembad in Sloten/Slotervaart.
Eerder sprak de even beminnelijke als eigenzinnige
(straf )rechtssocioloog Kees Schuyt in zijn aan
‘interpersoonlijk stadsgeweld’ gewijde Volkskrant-
column (2/1) zonder met zijn ogen te knipperen van
‘het tot farce en fictie geworden geweldsmonopolie
van de staat’. En dan hebben we het nog niet eens
over het weinig geruststellende alarmisme van de
politie zelf: geen week en zeker geen nieuwjaars-
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