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Financieel-economisch 

beleid onder Balkenende

kees koedijk en sylvester eijffinger

Van economisch succesnummer is Nederland in een aantal jaren tot het zorgen-

kindje van Europa geworden. Om het economische tij te keren, neemt het kabi-

net-Balkenende een reeks van structurele maatregelen. Het bezuinigt fors op de

overheidsuitgaven, hervormt de sociale zekerheid en gezondheidszorg, ontwik-

kelt levensloopbeleid en probeert de economie te revitaliseren. Volgens de eco-

nomen Koedijk en Eijffinger verdient deze inzet lof en is doorgaan op deze weg

geboden. De hervormingen zijn hard nodig om de economie op lange termijn

gezond te maken en de zorg en het sociale stelsel betaalbaar te houden. Toch

hebben zij ook kritiek. Tot op heden slaagt het kabinet er niet in de hervor-

mingen te verbinden met een wenkend perspectief. Teveel ontstaat nu het beeld

dat de structurele maatregelen vooral uit de noodzaak om te blijven bezuinigen

voortkomen. Door de strenge focus op het begrotingskader blijven bovendien

veel andere thema’s liggen, die het kabinet bij het aantreden zelf heeft gefor-

muleerd. Zo is het thema kenniseconomie en innovatie nog niet echt van de

grond gekomen en dreigt ook de operatie ontbureaucratisering en deregule-

ring te verzanden, omdat de verantwoordelijke minister De Graaf volledig geab-

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

kiesstelsel. De auteurs pleitten bovendien voor meer investeringen in innovatie

en duurzaamheid. Investeringen in ‘zachte infrastructuur’ passen beter bij de

huidige tijd dan het op de oude wijze blijven concurreren via het het stimuleren

van grote infrastructurele projecten. Ook geven zij aan dat nu de jonge gezinnen

nu in velerlei opzichten het kind van de rekening dreigen te worden. Meer be-

leidsaandacht voor deze groep is gewenst. Naast handhaving van het welvaarts-

niveau van ons land zou perspectief op een gezonde en veilige leefomgeving

voor toekomstige generaties het einddoel van het kabinetsbeleid behoren te

zijn. 

Nog maar drie jaar geleden werd Nederland door het Engelse tijdschrift The

Economist geroemd als het economische succesnummer waar bijna alle belangrij-

ke economische problemen waren opgelost. De loftuitingen doelden op de sterke

economische groei, de fantastische ontwikkeling van de werkgelegenheid en de

mooie toename van het besteedbaar inkomen. Drie later is die enorme tevreden-

heid als sneeuw voor de zon verdwenen en lijkt de crisis alom. Sinds 2001 is de

groei nagenoeg tot stilstand gekomen, neemt de werkloosheid weer snel toe en

vertoont het financieringstekort van de overheid weer de vertrouwde stijgende

lijn uit begin jaren negentig. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of Nederland
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Figuur 1: Ontwikkeling Begrotingstekort (% van het Bruto Binnenlands Product)

Figuur 2: Groei Reëel Bruto Binnenlands Product (% per jaar)



weer terug is bij af. De economische expansie van de jaren negentig ligt ver achter

ons en de treurigheid heerst alom als we de berichten in de media moeten gelo-

ven. Om het economische tij te keren, neemt het kabinet Balkenende een reeks

van structurele maatregelen. Het bezuinigt fors op de overheidsuitgaven, her-

vormt de sociale zekerheid en gezondheidszorg, en probeert de economie te revi-

taliseren. Deze hervormingsagenda roept bij sommige partijen een luidruchtig

maatschappelijk protest op, terwijl anderen juist de noodzaak van het gevoerde

beleid benadrukken. Veel hangt daarbij samen met de hoge verwachtingen, die ve-

len hadden na de hoge groeicijfers van de jaren negentig van de vorige eeuw. 

In deze bijdrage willen we het financieel-economische beleid van het kabinet-

Balkenende II en de ontwikkeling van de Nederlandse economie op midden- en

langetermijn bespreken. Een dergelijke bespreking van het gevoerde beleid vraagt

naar onze mening om veel duidelijker referentiekaders. In dit artikel besteden we

daarom aandacht aan de omslag in de economische ontwikkeling sinds het begin

van 2000 en vergelijken daarbij de Nederlandse situatie met de economische ont-

wikkeling in de Eurozone en in de Verenigde Staten over deze periode. Tevens

gaan we in op de middellangetermijnvooruitzichten voor de Nederlandse econo-

mie en bekijken wat daarvan de implicaties zijn voor het huidige beleid. 

De opbouw van deze bijdrage is als volgt. We gaan achtereenvolgens in op de eco-

nomische ontwikkeling over de afgelopen tien jaar en bekijken tevens de (mid-

del)lange termijn. Daarna bespreken we een aantal elementen van het huidige ka-

binetsbeleid en geven we aan hoe we daar tegenaan kijken in het licht van de

uitdagingen voor het financieel-economisch beleid. We sluiten deze bijdrage af

met een korte conclusie met enige beleidsadviezen voor de toekomst. 

Heftige conjuncturele omslag

De afgelopen tien jaar heeft de Nederlandse economie een zeer sterk wisselende

economische ontwikkeling doorgemaakt. In figuur 1 staat de ontwikkeling van de

groei van het bruto nationaal product weergegeven. Figuren 2 en 3 geven respectie-

velijk de ontwikkeling van werkloosheid en van de groei van de consumptie weer,

terwijl figuur 4 de ontwikkeling van het begrotingstekort (financieringstekort)

weergeeft. In de tweede helft van de jaren negentig kende Nederland een feno-

menaal hoge groei van de economie. Consumptie-, werkgelegenheids- en economi-

sche groei bevonden zich steevast op Amerikaans niveau. Tussen 1996 en 2000 be-

droeg de gemiddelde economische groei in Nederland bijna 4% per jaar, steeg de

consumptie met bijna 4% per jaar en daalde werkloosheid van 6,6% in 1996 naar

het bijna-recordniveau van 2,6% van de beroepsbevolking. Na 2001 volgt de omslag.

De groei van de economie komt bijna tot stilstand, het overheidstekort loopt weer

op na het overschot van 2000 en de werkloosheid stijgt weer naar bijna 5%. 

Ter vergelijking hebben we in de figuren 1 tot en met 4 ook de economische ont-

wikkeling in de Verenigde Staten en de Eurozone opgenomen. In de vergelijking
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Figuur 3: Groei Reële Consumptieve Bestedingen (% per jaar)

Figuur 4: Ontwikkeling Werkloosheid (% van de Beroepsbevolking)



van de ontwikkeling in Nederland met de VS en de Eurozone vallen een aantal za-

ken op. In de eerste plaats vertoont de ontwikkeling in Nederland tussen 1995 en

2000 een grote mate van overeenkomst met de ontwikkeling in de VS in de zin van

een hoge groei van inkomen, consumptie en werkgelegenheid. Vanaf 2001 houdt

die overeenkomst op te bestaan. In 2001 heeft de VS te maken met een economi-

sche teruggang en komt de groei niet boven de 0,5% uit, maar in de jaren die vol-

gen draait de Amerikaanse motor weer op volle toeren en worden weer groeiper-

centages van 3,5 tot 4% gerealiseerd. Na 2001 lijkt de ontwikkeling van de

Nederlandse economie veel meer op de ontwikkeling in de Eurozone en doet zelfs

onder voor het Europese gemiddelde. De Nederlandse groei loopt sterk terug, de

consumptie stagneert en de tekorten van de overheid stijgen. Het valt op dat de

werkloosheid in Nederland weliswaar stijgt, maar ook dat het niveau van de werk-

loosheid in 2004 nog steeds minder dan de helft is van wat in de Eurozone gemid-

deld genomen gewoon is. 

De omslag in economische ontwikkeling is in geen enkel land zo scherp geweest

als in Nederland. Ons land lijkt bovendien de afgelopen jaren veel gevoeliger voor

de conjunctuur geworden. Een voor hand liggende verklaring is de sterke invloed

van de beurskoers op het reilen en zeilen van de Nederlandse economie. De sterk

gestegen aandelenprijzen zorgden via de pensioenfondsen voor lage pensioenpre-

mies en hoge consumptie. Daarnaast konden veel mensen door een (bijna) verdub-

beling van de huizenprijzen in de late jaren negentig de overwaarde op hun huis

verzilveren en gebruiken voor consumptieve uitgaven. Ramingen uit die tijd door

De Nederlandsche Bank geven aan dat dit laatste mechanisme voor een jaarlijkse ex-

tra groei van 1% zorgde. Tenslotte speelde ook nog eens dat de overheid via de in

het regeerakkoord overeengekomen extra lastenverlichting de economie aanjoeg.

Het kon niet op en er leek geen einde te komen aan de toegenomen welvaart van

de Nederlander. Dit betekende niet dat de Nederlander zich zoveel gelukkiger is

gaan voelen. Na 2001 zijn die motoren stilgevallen. De beurskoersen zijn met meer

dan 50% gekelderd, de huizenprijs is gestabiliseerd tot licht gedaald, de groei is uit

de beroepsbevolking en de overheid voert in het kader van het Stabiliteits- en

Groeipact een buitengewoon stringent begrotingsbeleid, vooral gericht op de korte

termijn. Pensioenpremies worden verhoogd om de dekkingsgraad van de pensioen-

fondsen op peil te houden, het verzilveren van de overwaarde op het huis is niet

meer mogelijk en de premies voor ziektekostenverzekeringen stijgen, met als ge-

volg stagnatie in de economie.

Zoals aan het einde van de jaren negentig alle positieve groeieffecten zich boven el-

kaar opstapelden, doen nu alle negatieve effecten zich tegelijkertijd voor en is de

Nederlandse conjunctuurcyclus de meest heftige in de gehele Eurozone geworden.
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De structuur van de economie vraagt om versterking 

Naast een referentiekader voor de korte termijn vraagt een bespreking van het fi-

nancieel-economische beleid ook om een bespreking van de structuur van de

Nederlandse economie. Nederland is een zeer open economie en is bijzonder ge-

voelig voor wat er gebeurt in de wereldeconomie. Productieprocessen en bedrij-

ven verschuiven de laatste jaren in rap tempo naar landen waar de productie (veel)

goedkoper kan plaatsvinden. Outsourcing is aan de orde van de dag. De opkomst

van nieuwe economische grootmachten als China en India zal ongetwijfeld tot

een verdere afkalving van de industriële en ICT-productie in West-Europa en dus

ook in Nederland leiden. Daarnaast heeft de recente toetreding van nieuwe EU-

landen verplaatsing van bedrijven en uitbesteding van productieprocessen naar

Oost-Europa tot gevolg, alsmede immigratie van goedkope, gekwalificeerde ar-

beidskrachten. Het beeld van Polen die op grote schaal naar Nederland komen en

zich als zelfstandig ondernemer verhuren, is inmiddels genoegzaam bekend. Voor

Nederland betekent deze verandering dat de welvaart in de toekomst op een ande-

re manier verdiend moet worden en vooral dat we allemaal  slimmer moeten wor-

den en slimmer moeten gaan werken. Om dat allemaal mogelijk te maken, bete-

kent dat we nog veel meer dan in het verleden moeten investeren in het menselijk

kapitaal en op grote schaal zorgen dat mensen hun eigen menselijk kapitaal ge-

durende hun loopbaan onderhouden. Permanente bijscholing en meer onder-

zoek, onderwijs en innovatie worden de sleutelwoorden. Nederland heeft zijn

menselijk kapitaal in de jaren tachtig en negentig schromelijk verwaarloosd en is

van de topgroep afgedreven naar de hekkensluiter onder de industrielanden. Wij

hebben in grove mate gedesinvesteerd in onderwijs en onderzoek. Dat maakt onze

huidige uitgangspositie onder concurrerende landen zeer ongunstig. De komen-

de jaren moet er dan ook fors geïnvesteerd worden in het onderwijs.

De slag om slimmer te gaan werken moet worden gemaakt bij een sterk vergrij-

zende bevolking. In tegenstelling tot de VS en Azië werkt de demografische ont-

wikkeling in West-Europa tegen. Waar de VS en Azië een groeiende en jonge bevol-

king kennen, krimpt en vergrijst West-Europa. Tegenover elke drie Amerikanen

staan nu vier West-Europeanen. Over circa 25 jaar zullen er meer Amerikanen zijn

dan West-Europeanen. Ook in Nederland slaat de vergrijzing toe. Sinds een paar

jaar groeit de Nederlandse beroepsbevolking al niet meer en in 2003 is de totale

beroepsbevolking met meer dan 11.000 afgenomen. Binnen de beroepsbevolking

neemt de groep tussen 55 en 64 jaar sterk toe. Door allerlei mogelijkheden als

VUT en prepensioen verricht juist deze groep met veel ervaring weinig betaalde

arbeid. Het kabinet tracht dit tij te keren, maar vond tot voor kort de gestaalde ka-

ders van de vakbonden op zijn weg. De trend van verdere vergrijzing lijkt vrijwel

niet meer te stoppen en zal zich na 2010 juist verder versnellen. Een sterk groeien-

de groep van ouderen betekent meer uitgaven aan oudedagsvoorzieningen en ge-

zondheidszorg in de toekomst. Om alle voorzieningen in de toekomst betaalbaar
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te houden, zal deze groep ouderen (55-64 jaar) langer aan het arbeidsproces ver-

bonden moeten zijn. Naast forse investeringen in het menselijk kapitaal en dus de

productiviteit van de werknemers zal in de toekomst daarom langer en slimmer

werken onontkoombaar worden. 

Evaluatie van het financieel-economische beleid

Het kabinet-Balkenende II trad vorig jaar aan met als doel: het weer op de rails

krijgen van de economie. Het kabinet voert daarbij in hoog tempo de meest ingrij-

pende veranderingen in de laatste twintig jaar door. Deze veranderingen betref-

fen een versterking van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, een grondige hervor-

ming van de gezondheidszorg en een ingrijpende afslanking van de sociale

zekerheid. Het kabinet is daarbij niet bang om daarbij allerlei heilige huisjes, zo-

als prepensioen, VUT, WAO en WW aan te pakken, ook tegen de druk van vakbon-

den en andere belangenbehartigers in. Juist om de economie op lange termijn ge-

zond te maken en zorg en sociaal stelsel betaalbaar te houden, is het essentieel

dat het kabinet nu doorpakt. Bovendien werkt de regering via de levenslooprege-

ling ook aan het faciliteren van sabbaticals, zorgverlof, studieverlof en eerder uit-

treden. Tijdens kabinetten-Kok I en II waren dergelijke aanpassingen onbespreek-

baar. Deze structurele hervormingen zijn hard nodig en het kabinet verdient voor

deze politieke moed dan ook veel lof. Onlangs heeft het streven van het kabinet

om voor de langetermijnoplossing te gaan geresulteerd in een sociaal contract

met vakbonden en werkgeversorganisaties. Dit is een belangrijk resultaat met

weliswaar een pittig prijskaartje als we het CPB mogen geloven.

Toch is er naast de lof ook kritiek. Tot op heden heeft het kabinet nog steeds niet

voldoende aan het grote publiek gecommuniceerd over de noodzaak van deze ver-

anderingen. Juist bij structurele veranderingen is het zaak de publieke opinie mee

te krijgen en door middel van het bieden van een langetermijnperspectief en een

effectieve communicatie voldoende draagvlak en momentum voor de structurele

maatregelen te krijgen. Zonder draagvalk en perspectief gaat het niet. Of zoals

een bekende hervormer het eens verwoordde over de noodzaak van draagvlak en

zicht op perspectief: “Let the dog see the rabbit”. Het kabinet moet veel beter uitleg-

gen welke grote structurele veranderingen op ons afkomen, waarom we deze

maatregelen nu moeten nemen en vooral welke kansen ze inhouden. In de beeld-

vorming hebben tot nu vooral de bezuinigingen op de overheidsfinanciën de aan-

dacht getrokken. Sinds 2002 is er fors op de overheidsuitgaven bezuinigd, zelfs tot

tweemaal toe door aanvullende beleidspakketten bovenop de reeds eerder aange-

kondigde bezuinigingen. In totaal is er sinds 2002 voor circa 18 miljard euro aan

extra bezuinigingen ingezet. Het is daarom niet verrassend dat het consumenten-

en producentenvertrouwen in Nederland meer dan in andere Europese landen in

de laatste jaren is teruggelopen. Daarbij was voor de kabinetten-Balkenende I en II

vooral belangrijk dat Nederland met een veilige marge binnen de eisen van het
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Stabiliteits- en Groeipact bleef met een maximumtekort van 3%. Daarbij stuurt

het huidige kabinet in belangrijke mate op het feitelijke financieringstekort. In

het verleden stuurden de kabinetten-Kok I en II vooral op het structurele tekort

(Zalm-norm). Bij de huidige conjuncturele neergang blijf je dan vaak achter de fei-

ten aanlopen. Economen spreken van een procyclisch begrotingsbeleid. Teveel

ontstaat er nu het beeld dat de structurele maatregelen vooral uit de noodzaak

om te blijven bezuinigen voortkomen. Door de strenge focus op het begrotingska-

der blijven bovendien veel andere thema’s liggen die het kabinet bij het aantre-

den zelf heeft geformuleerd. Het thema kenniseconomie en innovatie is nog niet

echt van de grond gekomen. Pas zeer recent is het Innovatieplatform met een no-

titie naar buiten gekomen, maar het is wel verder muisstil. Het Innovatieplatform

heeft gouden kansen om scholing en onderwijs structureel op de maatschappelij-

ke agenda te krijgen en om meer samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven

en onderwijs te creëren. Voorkomen moet worden dat het Innovatieplatform één

van de vele subsidiepotten van het grote bedrijfsleven gaat worden. Het Midden-

en Kleinbedrijf en het Hoger Onderwijs moeten juist gestimuleerd worden. 

Ook op het gebied van het terugdringen van de regels en de bureaucratisering bij

de overheid zelf is het te lang te stil. De verantwoordelijke minister De Graaf is vol-

ledig geabsorbeerd door de perikelen rondom de gekozen burgemeester en het

nieuwe kiesstelsel. De operatie ontbureaucratisering en deregulering van het ka-

binet heeft meer momentum en resultaat nodig, anders dreigt het onderwerp tij-

dens deze kabinetsperiode te verzanden. De Graaf moet van ontbureaucratisering

weer een topprioriteit maken door per collega in het kabinet af te spreken en te

communiceren op welke twee concrete onderwerpen van het eigen departement

hij of zij de komende twee jaar afgerekend wil worden. Tevens moet er snel een ka-

binetsplan voor de rest van deze periode komen hoe de rijksoverheid in de komen-

de jaren gereorganiseerd kan worden. Elke minister zou daarbij moeten aangeven

wat de kernactiviteiten van het eigen departement zijn om op basis daarvan het

bijbehorende ambtenarenbestand aan te geven.

Naar een contract voor een betere leefomgeving

Nederland is nu door de ingezette structurele hervormingen in een belangrijke

overgangsperiode terecht gekomen, waarvan noch het kabinet noch anderen we-

ten hoe en wanneer een nieuw evenwicht bereikt gaat worden. Daarnaast is er be-

hoefte aan een nieuw sociaal contract tussen de overheid, werkgevers en werkne-

mers, waarbij een uitruil gemaakt wordt in de geest van het Akkoord van

Wassenaar van ruim twintig jaar geleden. Daarbij is essentieel dat de verschillen-

de groeperingen in de samenleving op een evenwichtige wijze bij dit contract be-

trokken worden. Niets is zo schadelijk voor de maatschappelijke ondersteuning

van zo’n contract als een schaamteloze behartiging van de deelbelangen door de

‘insiders’. Dat betekent dat jongeren en gepensioneerden volwaardig bij een sociaal
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contract betrokken dienen te worden. Het contract moet aan alle Nederlanders

een optimistisch perspectief bieden op het Nederland van de toekomst. Te vaak

wordt er nog uitgegaan van een negatief perspectief en wordt er teveel ingezet op

concurrentie op de oude manier, van het stimuleren van de 'harde' infrastructuur

(grote infrastructurele projecten als de Tweede Maasvlakte en de Amsterdamse

Zuidas) met een laissez faire, laissez passer-houding. In plaats daarvan zou het kabi-

net juist moeten inzetten op de 'zachte' infrastructuur (toponderzoek en -onder-

wijs, hoogwaardige productieprocessen en dienstverlening), waarbij de effecten

voor de gezondheid, het milieu en de kwaliteit van het bestaan in ruime zin mee-

genomen worden. Nederland moet inzetten op productieprocessen met hoge toe-

gevoegde waarde in plaats van die met lage toegevoegde waarde. Het is evident

dat aan een dergelijke wijze van besluitvorming op de kortere termijn hoge maat-

schappelijke kosten zijn verbonden. Op langere termijn speelt een meer funda-

mentele vraag: Willen wij wel een overgang naar een nieuwe toekomst met meer

gevaren voor de gezondheid, meer vervuiling van het milieu en een geringere

kwaliteit van het bestaan? Wij denken van niet en zien ook ontwikkelingen in de

samenleving die aangeven dat jongere generaties niet bereid zijn dergelijke 'oude'

beleidskeuzes te accepteren. In de komende jaren zou het kabinet investeren in de

kenniseconomie op een slimme manier moeten verbinden met het milieubeleid.

Voor het CDA biedt dat ook de mogelijkheid om een groen(er) gezicht te krijgen.  

Conclusie: meer scholing en een betere leefomgeving

Het kabinet-Balkenende is onder zwaar weer aan haar reis begonnen. Na de uit-

bundige groei in de jaren negentig is de groei aan begin van dit decennium ui-

terst beperkt. Dit was mede een gevolg van het feit dat de Nederlandse economie

sterk onder invloed van de financiële markten en de beurskoers stond. De hoge

groeicijfers van de jaren negentig creëerden tegelijkertijd hoge verwachtingen

over groei in de naaste toekomst.  Internationale verschuiving van productiepro-

cessen naar landen als China en India, en Oost-Europa, en een sterk vergrijzende

bevolking zorgen voor een uitdagende beleidsagenda in de komende jaren.

Scholing en het mobiliseren van het arbeidsaanbod van de toekomst behoren

daarbij centraal te staan. Om te bereiken dat ook in de toekomst de verzorgings-

staat betaalbaar blijft, heeft het kabinet een reeks van moedige structurele her-

vormingen aangekondigd, zoals hervorming van het prepensioen, de WAO en de

WW. Het kabinet loopt niet weg voor moeilijke beslissingen. Hiervoor verdient het

kabinet veel lof. 

Tegelijkertijd overheerst in de beeldvorming nog veel te veel dat het financiële be-

grotingskader bij alles overheersend is. Het kabinet zou bij haar beleid aan het

grote publiek duidelijker moeten uitleggen welke kansen er liggen op het gebied

van onderwijs en onderzoek en hoe permanente educatie van cruciaal belang

wordt. Tegelijkertijd kan er in het beleid veel meer expliciete aandacht besteed
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In het beleid dient

veel meer expliciete

aandacht besteed te

worden aan de jon-

ge gezinnen.



worden aan de jonge gezinnen, die niet alleen in het 'spitsuur' van hun leven zit-

ten, maar ook vaak in de 'files' daarvan zitten. De babyboomers hebben hun proble-

matiek bij de discussie rondom het prepensioen volop onder de aandacht ge-

bracht. Voor het kabinet ligt er de uitdaging ook het licht op de jonge gezinnen te

laten rusten. Zij zijn het immers die nu de grootste klappen opvangen en die de

komende jaren een forse inspanning moeten helpen leveren om de verzorgings-

staat betaalbaar te houden. Daarnaast moet de jongeren en hun kinderen ook

meer een perspectief op een gezondere en veiligere leefomgeving geboden wor-

den. Dat zou een einddoel voor het kabinetsbeleid behoren te zijn naast de hand-

having van het welvaartsniveau van ons land.

Kees Koedijk is hoogleraar Financieel Management aan de Erasmus Universiteit en lid van

de CDV-redactie. Sylvester Eijffinger is hoogleraar Europese Financiële Economie aan de

Universiteit van Tilburg. 
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