
'De staatsschuld moet omlaag, de vergrijzing komt eraan. Die moeten we opvangen.' 

Woorden van financieel woordvoerder De Haan van de CDA-Kamerfractie die op het 

eerste gezicht heel sympathiek én verstandig klinken. Want wie wil er nou niet dat we 

de boel zó regelen dat iedereen tot in lengte van dagen verzekerd kan zijn van een goed 

verzorgde levensavond? Toch valt er het nodige af te dingen op het voorrang geven aan 

aflossing van de staatsschuld. 'Onze eerste gedachte van opvangen van de vergrijzing is 

niet bij de staatsschuld, maar vooral bij al die ouderen die nu niet goed opgevangen 

worden; die nu niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook de SP vindt dat de staats

schuld het liefst moet worden teruggebracht, maar nu gaat de maatschappelijk schuld 

toch voor.' De visie van SP-Kamerlid Ag nes Kant en fractiemedewerker Ewout lrrgang. 

moeten zijn: wat is er maat
schappelijk nodig, welke poli
tieke keuzes moeten daarom ge
maakt worden, en vervolgens: 
hoe gaan we dat financieel aan
pakken? En natuurlijk kom je 
dan bij de overheidsfinanciën 
ook voor keuzes te staan. Maar 
uitgaan van maatschappelijke 
problemen en van de werkelijk
heid leidt tot andere keuzes 
dan de onverantwoorde Pavlov
reactie dat er bij economische 
tegenwind flink extra bezuinigd 
moet worden. 

Bij bezuinigingen komen 
zorg en onderwijs snel 
onder vuur te liggen 

Even de cijfers in perspectief: 
volgens het Centraal Planbu
reau (CPB) dreigt in Nederland 
volgend jaar een begrotings
tekort van 0,8 van het bruto bin
nenlands product (BBP). Ande
re EU-landen als Duitsland (2,5 
procent) en Italië (2,2 procent) 
hebben dit jaar al een tekort dat 
de magische 3 procent grens 
van het Brusselse stabiliteits
pact nadert. Het verwachte 
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Duitse tekort is daarbij ge
baseerd op een veel te hoge 
groeiverwachting en komt bijna 
zeker net onder of net boven de 
3 procent uit. En de Italiaanse 
begrotingscijfers zijn ongeveer 
net zo betrouwbaar gebleken als 
de jaarrekening van Enron. Het 
gaat dus kortom niet goed met 
de overheidsfinanciën, maar we 
moeten ook weer niet in paniek 
raken. 
Dat dreigt echter wel te gebeu
ren. Nu de economische voor
spellingen tegenvallen, is de 
automatische reactie dat er nog 
meer bezuinigd moet worden. 
'Dit kan de regering niet over 
zich heen laten gaan,' luidden 
direct de ferme woorden van 
financieel woordvoerder Van 
Beek van de VVD. Nog meer 
bezuinigen dus. Dat is echter 
onverantwoord, als daardoor 
ook publieke sectoren gedu
peerd worden. En de kans daar
op is levensgroot aanwezig. 
Niet voor niets wees Hu go Keu
zenkamp, hoogleraar economie 
aan de Universiteit van Amster
dam, erop dat nieuwe bezuini
gingen wel mede ten koste van 
zorg en onderwijs moéten gaan. 
Daaraan wordt immers het 
meeste geld uitgegeven. 'De 
overheid zal zich dan terugtrek
ken. In de zorg betekent dat 

minder geld voor de bestrijding 
van wachtlijsten en meer ruimte 
voor privé-klinieken. Dat is 
nadelig voor de lage inkomens,' 
aldus Keuzenkamp. 

Efficiënter werken levert 
onvoldoende op 

Ook zonder extra bezuinigingen 
speelt nu al het grote probleem 
dat er niks beschikbaar wordt 
gesteld om de wachtlijsten aan 
te pakken. De voorziene meer
jaren-raming voor de uitgaven 
aan de gezondheidszorg zijn 
door de verwachte vergrijzing, 
bevolkingsgroei en betere medi
cijnen volgens het CPB hooguit 
toereikend om de wachtlijsten 
'niet te laten oplopen ' in de pe
riode 2003-2006. En de gedach
te dat de problemen wel even 
opgelost kunnen worden zonder 
extra geld, is een illusie. Natuur
lijk kan er organisatorisch veel 
verbeteren in de zorg. Alle on
derzoeken naar de opbrengst 
van doelmatiger werken wijzen 
echter in de richting van een be
drag van honderden miljoenen 
tot hooguit één miljard euro. Als 
je bedenkt dat de gezondheids
zorg in 2002 ruim veertig mil
jard euro kost, dan kan een bete
re organisatie dus hooguit I tot 
2 procent extra middelen ople-
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Als je uitgangspunt is dat de 

maatschappelijke problemen 

moeten worden opgelost, dan 

moet je de financiële keuzes 
daar op afstemmen 



veren. Uiteraard moet elke euro 
bcla. tinggcld goed besteed wor
den, zeker is daar forse winst te 
behalen. Maar niemand moet de 
illusie vcrkopen dat een betere 
organi atic de wachtlijsten in de 
zorg kan oplossen. 

Tijdelijk grotere 
staatschuld geen 

probleem 

Naa t func t voor de collectieve 
voorzieningen i meer bezui
nigen ook contraproductief 
voor de economie. Verschillen
de economen bekriti eren de 
bezuiniging drift . Keuzenkamp 
telt bijvoorbeeld: 'Door te be

zuinigen pakt de reces ie alleen 
dieper uit.' Het bezuinigings
pakket van 6,6 miljard euro uit 
het regeerakkoord leidt volgens 
het CPB al tot 40 duizend extra 
werklozen in 2004 doordat het 
her. tel van de economie wordt 
afgeremd. Nog eens 3,5 miljard 

euro bezuinigen betekent dat 
nog eens 20 duizend mensen 
hun baan zullen verliezen. Niet 
bezuinigen kan natuurlijk ook. 
Structureel zijn de overheicts
financiën namelijk redelijk 
gezond. Als de economie zich 
herstelt, zal ook het overheids
tekort verbeteren. Het is daarom 
in onze ogen helemaal niet zo 
erg al het begroting tekort 
tijdelijk iets oploopt. 
Deze visie wordt gedeeld door 
de nieuwe minister van Econo
mische Zaken Heinsbroek 
(LPF). Een groot verschil tussen 
zijn stellingname (die steun 
krijgt van het CDA) en die van 
de SP is echter dat hij niet wil 
investeren in het ledigen van 
maatschappelijk noden, maar in 
lastenverlichting. Heinsbroek 
lanceerde daarvoor al eerder 
concrete voorstellen. Lastenver
lichting maakt het tekort groter 
maar zou de economie kunnen 
oppeppen, denkt de minister. 

Dat laatste is echter zeer om
streden. De economie kan al 
weer hersteld zijn tegen de tijd 
dat mensen het geld in hun zak 
hebben. Bovendien is de vraag 
ófburgers dat extra geld wel uit
geven als het consumentenver
trouwen zo laag is, als nu het 
geval is. Vorig jaar vond een 
enorme lastenverlichting plaats 
van 3,5 miljard euro en iedereen 
vulde z'n spaarrekening weer 
aan na een decennium schulden 
maken en extra hypotheek ne
men. 

SP is bereid keuze 
voor lastenverzwaring 

te verdedigen 

Wat ons betreft wordt er minder 
krampachtig gedaan over de 
staatsschuld en gaan de over
heidsuitgaven voor de zorg en 
het onderwijs fors omhoog. De 
SP is bereid daarvoor de minder 
populaire boodschap te verkon-
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digen dat lastenverzwaring no
dig is om de wachtlijsten te kun
nen oplossen. Als je uitgangs
punt is dat de maatschappelijke 
problemen moeten worden op
gelost, dan moetje de financiële 
keuzes daar op af stemmen. En 
natuurlijk kiezen wij daarbij 
ervoor de lagere inkomensgroe
pen te ontzien en de sterkste 
schouders de zwaarste lasten te 
laten dragen. Dat kan ook. In de 
doorrekening van ons verkie
zingsprogramma kozen we als 
enige partij voor forse verhogin
gen van de lasten voor de hoge
re inkomens en hielden we 
dankzij de toen nog gunstige 
cijfers een riant begrotingsover

schot van 0,7 procent van het 
BBP over. 
Willen we nu liever het kwartje 
van Kok terug of dat oma op tijd 
geholpen wordt?: De staats
schuld in twintig jaar aflossen 
of goed onderwijs? Politiek is 
keuzes maken. • 
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