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CDV 

gesprel< • 
In 

met 
CDA-economen 

CDV in gesprek met drie prominente CDA-economen die in 
de aanloop naar de verkiezingen voor het CDA een belang
rijke adviserende rol hebben gespeeld: prof. dr. Lans 

Door Thijs lansen' Bovenberg, prof. dr. Kees Koedijk en prof. dr. Sylvester 

Eijffinger. Zij vonden het Strategisch Aldword van het net 
gevallen eerste kabinet-Balkenende een onnodig strak finan
cieel-economisch korset en hadden grote zorgen dat maat
schappelijke doelstellingen inzake de hoofdprioriteiten zorg, 
onderwijs en veiligheid daardoor moeilijk gehaald zouden 
kunnen worden. Daarom nu vast hun ongevraagde adviezen 
voor de onderhandelingen over een Strategisch Aldword van 
een mogelijk tweede kabinet-Balkenende: voer weer een 
structureel begrotingsbeleid in plaats van een tekortenbe
leid, start meteen een operatie Deregulering en Ontbureau
cratisering Collectieve Sector en pak de bureaucratie en ver
starrende regelgeving veel harder aan dan nu was aangege
ven in het Strategisch Ald<oord. Geef beslist prioriteit aan 
het oplossen van maatschappelijke problemen en laat het 
financieringstekort dan maar tot een half of zelfs één pro
cent oplopen. Laat elk van de ministers een beperkt aantal 
concrete doelen stellen waarop zij afgerekend willen worden. 
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CDV: De economische groei is tot stilstand het dalen, is die groei weggevallen. En dat 

gekomen. De dekkingsgraad van de pen- is een heel beroerde timing. 

sioenen staat er slecht voor. De werkloos-

heid loopt weer op. Wat is uw taxatie. Is BOVENBERG: Ik onderstreep wat Eijffinger 

er sprake van een tijdelijk dipje of staat zegt over de vermogenseffecten die 

Nederland voor een recessie? Nederland kwetsbaarder maken voor de 

nukken van de financiële markten dan 

BOVENBERG: Onze economie lijdt aan een andere landen op het Europese continent. 

forse verkoudheid die zal aanhouden in 

een deel van het volgende jaar. Deze is in 

belangrijke mate het gevolg van het door

prikken van de zeepbel van de 

Interneteconomie ('new economy), waar

bij ook ons land boven zijn stand heeft 

geleefd. Ik verwacht dat pas in de loop 

van volgend jaar een herstel van de wereld

economie zal optreden. Voor onze econo

mie zal het herstel nog iets langer duren. 

KOEDIJK: Het weer aantrekken van de 

Amerikaanse economie is het belangrijk

ste voor ons. Nederland is een open econo

mie die zeer afhankelijk is van wat daar 

buiten gebeurt. Het is ook duidelijk dat de 

financiële markten volstrekt uit koers 

zijn, voortkomend uit een gebrek aan ver

trouwen en onzekerheid. Ik verwacht her

stel eveneens begin volgend jaar. 

EIJfFlNGER: Ik ga nog wel verder dan een 

flinke verkoudheid: deze kan worden 

opgedreven tot een flinke koorts door ver

mogenseffecten. Nederland is namelijk 

extra gevoelig voor daling in de waarde 

van aandelen (nu meer dan 50%.) Dat leidt 

tot grote vermogenseffecten die bijzonder 

moeilijk empirisch zijn in te schatten. Kijk 

daarnaast ook naar de huizenmarkt: tij

dens de rijke tijden van Paars II hebben de 

huizenprijzen voor 1 % extra economische 

groei gezorgd. Nu de prijzen in het topseg

ment aan het afvlakken zijn, en zelfs aan 

Zo vertrouwt ons pensioensysteem nogal 

op kapitaaldekking Bij tegenvallende 

beleggingsresultaten leidt dit tot lasten

verzwaring via hogere pensioenpremies. 

En door ons fiscale systeem (riante hypo

theekrenteaftrek) zijn veel huiseigenaren 

aandeelhouders geworden met geleend 

geld. Dat heeft extra risico in onze econo

mie gepompt. 

Financieringstekort en staats

schuld 
CDV: Het eerste kabinet-Balkenende zette 

tegen deze flinke verkoudheid met name 

in op het wegwerken van tekorten en 

schulden. Er werd gestreefd naar een 

financieringstekort van 0% en men wilde 

de staatsschuld binnen één generatie ge

heel aflossen. Was dat het goede medicijn? 

EljFFINGER: Voor mij is het zeer de vraag of 

we de staatsschuld iiberhaupt zo snel 

moeten willen aflossen als het kabinet 

voorstond. Het kabinet was op dit punt 

wel heel steil en rechtlijnig: de reductie is 

niet alleen fors, maar het tijdpad is dan 

ook nog eens bijzonder ambitieus en rigi

de. Wat betreft het financieringstekort: ik 

weet geen enkele económische reden om 

dat nu onmiddellijk terug te willen bren

gen naar 0% . Volgens de Europese nor

men van het 5tabiliteitspact voldeden we 

al aan de eisen ten aanzien van begro

tingsevenwicht (' close to balance'). En ook 
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als we de teugels iets laten vieren, blijven 

wij nog ruim binnen de marge van een 

tekort van 3%. Er is echt niets tegen om 

het financieringstekort tijdelijk op een 

half of heel procent te zetten om de zoge

naamde automatische stabilisatoren te 

laten werken in de tekortzone. Het grote 

voordeel daarvan is dat de aan de kiezers 

gedane beloften - om meer te doen aan 

zorg, veiligheid en onderwijs - dan ook 

werkelijk zullen kunnen worden waarge

maakt. Ik meen dat een tijdelijk tekort 

van een vol procent ook in Europees per

spectief best te rechtvaardigen is. 

Essentieel is dat het nieuwe kabinet een 

structureel begrotingsbeleid op middel

lange termijn voert en zich niet laat lei

den door de waan van de dag. 

BOVENBERG: Het is heel duidelijk dat de uit

voering van die beloften geleden zou heb

ben onder de hoofddoelstelling van het 

Strategisch Akkoord, te weten 'nooit meer 

begrotingstekorten'. Mij n bezwaar daarte

gen was dat het begrotingsbeleid in 

Balkenende I niet meer gestoeld was op 

een analyse van de structurele economi

sche groei, maar op het feitelijke begro

tingssaldo. Extra bezuinigingen of lasten

verzwaring zouden slechts geboden die

nen te zijn als de trendmatige groei tegen

valt. Het kabinet heeft nagelaten de trend

matige groei te analyseren. Door in plaats 

daarvan te koersen op het feitelijke saldo, 

dreigde het de bestuurlijke rust te scha

den en niet bij te dragen aan herstel van 

vertrouwen. Het is daarom belangrijk dat 

het nieuwe kabinet die analyse van de 

structurele groei wel maakt. Een trendma

tige groei van zo'n 2.5 % per jaar is dan 

helemaal zo gek nog niet. 

EIJFFING!'R: Ik denk dat Zalm in de onder

handelingen over het Strategisch Akkoord 

zelf ook een rol heeft gespeeld bij de tot

standkoming van deze blikvernauwing. Er 

zijn voor dat tekortbeleid als argumenten 

aangevoerd dat het Stabiliteitspact en de 

vergrijzing vragen om te streven naar het 

volledig wegwerken van het tekort (0%). 

Maar dat is een oneigenlijke interpretatie 

van het Stabiliteitspact. Dat schrijft voor 

dat er begrotingsevenwicht op de middel

lange termijn moet zijn. Als de economi

sche groei laag is mag het tekort oplopen 

tot maximaal 3%, en in voorspoedige tij

den - zoals onder Paars II - moet het tekort 

flink teruggedrongen worden of dient er 

zelfs naar een klein overschot gestreefd te 

worden. En van wie komt die oneigenlijke 

interpretatie? Die is vorig jaar ingebracht 

door de Studiegroep Begrotingsruimte, 

een club van topambtenaren vooral 

afkomstig van de Ministeries van 

Financiën en Economische Zaken. 

Nederland is nu roomser dan de paus, 

zeker nadat de Europese Commissie en de 

Europese Vergadering van ministers van 

Financiën recent de structurele zondaars 

ook nog eens meer tijd (tot 2006) hebben 

gegeven om aan de voorwaarden van het 

Stabiliteitspact te voldoen. Dit geeft 

Nederland ook meer armslag. 

KOEDIJK: De ingeslagen koers van het stu

ren op tekorten moet inderdaad in een 

nieuw regeerakkoord zo spoedig mogelijk 

verlaten worden als dat - zoals in de eerste 

maanden van het kabinet-Balkenende -

leidt tot bestuurlijke onrust en het voort

durend vergaderen over de exacte stand 

van de begroting. In mijn ogen had het 

sturen op een tekort van 0% vooral de 

functie van het creëren van een schokef-
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fect, met vooral als doel de focus te verleg

gen naar organisatie in plaats van geld. 

Het voordeel daarvan was dat het snijden 

in bureaucratie en regelgeving bovenaan 

de agenda kwam. Bij een nieuw regeerak

koord moet er weer zo snel mogelijk 

gekoerst worden op een structureel begro

tingsbeleid dat uitgaat van de trendmati

ge groei. 

BOVENIlERG: Ik constateer dat de inzet van 

het regeerakkoord - dat er nooit meer 

tekorten zouden moeten zijn - vanaf het 

begin van het nu demissionaire kabinet 

niet gelukt is. Volgend jaar zal er sprake 

zijn van een tekort van meer dan 0,4%. 

Het nieuwe kabinet dient het structurele 

begrotingsbeleid in ere te herstellen, inclu

sief de scheiding tussen inkomsten en 

uitgaven. Het nu demissionaire kabinet 

was heel erg gericht op het eigen huis

houdboekje en keek daardoor veel te wei

nig naar de gevolgen voor de rest van de 

samenleving. Voor de Rijksbegroting in 

enge zin kan het uitgavenkader gehand

haafd blijven. In de sociale zekerheid zou

den de uitgavenkaders moeten fluctueren 

met de conjunctuur, zeker als er wordt 

vastgehouden aan de harde schotten die 

voor dit kabinet waren afgesproken tussen 

de verschillende sectoren; anders is de 

koppeling tussen uitkeringen en lonen 

niet houdbaar. 

Pensioenen 

CDV: Het kabinet heeft in een reactie op 

de teruglopende economie dus ingezet op 

een tekortbeleid. U concludeert dat dit 

niet het goede medicijn zal zijn. 

Niettemin wordt als argument voor een 

snelle reductie van de staatsschuld gege

ven dat er veel meer geld nodig is in ver-

band met de vergrijzing. AOW en pensioe

nen zijn belangrijke issues in een sterk 

vergrijzende samenleving. Bovenberg en 

Eijffinger wezen al op de gevoeligheid van 

Nederland voor vermogenseffecten vanwe

ge de pensioenfondsen. Over de betrouw

baarheid daarvan lijkt nu enige paniek 

uit te breken. De dekkingsgraad is in hoog 

tempo teruggelopen. Is er reden voor 

paniek? 

EljFFINGER: Nee. Vroeger hadden de pen

sioenfondsen een sterk risicomijdend 

beleid en werd het geld vooral gestoken in 

staatsobligaties. Toen de pensioenfondsen 

van overheidswege in aandelen mochten 

gaan beleggen, was natuurlijk het gevolg 

dat de schommelingen in de rendemen

ten veel heftiger zouden gaan worden. De 

paniek die nu lijkt uit te breken over het 

achteruit gekachelde dekkingspercentage 

vind ik enigszins overdreven: je moet het 

dekkingspercentage niet op de korte, 

maar op de middellange tot lange termijn 

bekijken! Vanuit die invalshoek is er dus 

volgens mij nog echt geen reden voor 

paniekmaatregelen, die de aandelenkoer

sen nog verder onder druk zouden zetten. 

KOEDIJK: Precies: het Nederlandse systeem 

bewijst zich nu juist op de lange termijn, 

laten we zeggen over een periode van 30 

tot 35 jaar. Dat is ook de horizon waar

naar gekeken moet worden. In vergelijking 

met andere Europese landen hebben wij 

een geweldig systeem, dat van kapitaal

dekking. Dat moet zeker in stand gehou

den worden en er is volgens mij nog geen 

enkele reden om - zoals recent door mijn 

collega Verbon in de Volkskrant is gesug

gereerd - de fondsen af te schaffen en over 

te stappen op een nationaal systeem. Het 
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is bovendien een flexibel systeem. Als de 

nood aan de man komt, kan er altijd 

geschoven worden. Er zijn wel een beperkt 

aantal maatregelen nodig om het systeem 

nog beter te maken. Ten eerste zou in 

richtlijnen gekwantificeerd moeten wor

den op welke termijn de dekkingsgraad 

beoordeeld moet worden. Nu leidt een 

korte termijnbeoordeling tot onnodige 

paniekreacties. Ten tweede is het echt no

dig dat er gesleuteld wordt aan de corpo

ra te governance van pensioenfondsen. De 

transparantie en verantwoording moeten 

beter geregeld worden. Er is een leger van 

gepensioneerden die niet vertegenwoor

digd zijn in de besturen die de fondsen 

beheren. Dat moet veranderen. Ik weet 

hoe lastig dit in het CDA ligt. Ten derde 

moet er - zoals Verbon ook beklemtoond 

heeft - snel overgestapt worden op de mid

delloonsystematiek in plaats van de eind

loonsystematiek (die veel duurder is). 

Ik vind dat het nieuwe kabinet inzake de 

pensioenen meer regie moet gaan voeren. 

Daaraan is duidelijk behoefte gezien de 

onrust die in de afgelopen maanden is 

ontstaan over de dekking van pensioenen. 

De nieuwe regering zou op een groot 

Sociaal Akkoord moeten aansturen, waar

bij werkgevers, werknemers en gepensio

neerden betrokken zijn en waarbij de hui

dige onzekerheid over de financierbaar

heid van de pensioenen zoveel mogelijk 

weggenomen wordt door een nieuwe 

betrouwbare breed gedragen regeling. 

BOVENBERG: De pensioenfondsen lopen van

wege verschillende redenen meer risico's. 

Vroeger had je relatief weinig gepensio

neerden en kon je hun pensioen bij tegen

vallende beleggingsopbrengsten met een 

kleine premieverhoging veilig stellen. Nu 

zijn er meer gepensioneerden en zijn pen

sioenfondsen veel afhankelijker van het 

rendement van beleggingen. Daarnaast is 

men meer op aandelen overgestapt, omdat 

men een geïndexeerd pensioen wilde 

waarvoor hoge rendementen nodig zijn. 

Het gevolg van die hoge eisen met betrek

king tot de indexatie is dat men meer risi

co loopt. 'There is no such thing as a tree 

lunch'. Die hoge pieken en dalen die we 

nu meemaken, zullen in de toekomst blij

ven voorkomen.Er zullen daarom meer 

zakelijke contracten over risicodeling 

moeten worden gesloten door de verschil

lende belanghebbenden (werkgevers, werk

nemers, ouderen) en de beheersstructuren 

moeten verstevigd worden. De pensioen

fondsen zijn een groot goed, maar moe

ten dringend geprofessionaliseerd worden. 

Graag heldere doelen 

CDV: Uw aller kritiek op het onnodige 

tekortbeleid is ook ingegeven door de 

overtuiging dat er daardoor onvoldoende 

geld zal zijn voor de topprioriteiten uit de 

verkiezingen: zorg, veiligheid en onderwijs. 

Eljf'FINGER: Het CDA - en dat niet alleen -

heeft in de verkiezingen gepleit voor een 

snelle omslag van aanbod sturing naar 

vraagsturing in de zorg. Om een dergelij

ke ingrijpende transitie tot een goed einde 

te kunnen brengen, is er veel 'smeerolie' 

nodig! Je stapt namelijk over op meer 

open einderegelingen; daardoor zullen de 

kosten in de eerste periode fors gaan stij

gen en na een tijd pas weer gaan dalen, 

door onder andere inverdieneffecten. Met 

het uiterst strakke financiële korset van 

het Strategisch Akkoord kon die transitie 

onmogelijk op een verantwoorde manier 

betaald worden en zou dat geleid hebben 
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tot het tegendeel van wat beoogd wordt: 

de zorgsector zou juist zijn gaan afbrokke

len! Kortom: wil een nieuw kabinet

Balkenende echt structurele hervorming 

van sectoren als zorg, onderwijs en veilig

heid, dan verdraagt zich dat niet met een 

onnodig knellend financieel kader, Het 

eerste kabinet-Balkenende leek dat niet in 

de gaten te hebben omdat het - toen er 

deze zomer nieuwe tegenvallers bleken -

zelfs nog een aanvullend beleidspakket 

heeft afgesproken boven op het al heel 

strakke Strategisch Akkoord, Dat zou con

traproductief en procyclisch uitgewerkt 

hebben. 

KOEDIJK: Ik ben het geheel eens met 

Eijffinger. Natuurlijk had dit kabinet de 

ramingen voor de kosten van de zorg al 

naar boven bijgesteld. In vergelijking met 

vorige perioden was 3,5% best veel. Die bij

stellingen zullen echter beslist niet 

genoeg blijken te zijn, nu men de kraan 

open wil draaien. Het was een publiek 

geheim dat de kosten inderdaad fors zou

den zijn gaan stijgen. En die kosten zou

den op een of andere manier gedekt moe

ten worden. Wat had het kabinet gedaan 

als dat aan de orde was en Bomhoff zich 

had beroepen op de al in verschillende 

regio's weggewerkte wachtlijsten? Dan 

was er geen enkele partij die had gezegd: 

er mag niet meer geld naar de zorg. 

Ik constateer een verschil tussen wat in 

het CDA-verkiezingsprogramma ten aan

zien van met name onderwijs en veilig

heid beloofd is en wat dit kabinet daarvan 

wilde waarmaken. En dat verschil zag ik 

ook nog steeds na het recent ingediende 

Veiligheidsplan. Laten we niet 

onderschatten hoe groot de problemen 

wat dit betreft zijn in de grote steden. En 

ten aanzien van de zorg kwam daarbij, 

dat het ontbrekende been van het 

Strategisch Akkoord was waar de extra 

bestedingen, die noodzakelijk zouden blij

ken, vandaan moesten komen. Zou er 

meer bezuinigd gaan worden? En waarop 

dan? Ofhad men toch genoegen genomen 

met een groter tekort? Een goed punt was 

dat er gesneden zou gaan worden in regel

geving en bureaucratie in de publieke sec

tor. Maar daar werd dan niet helder 

genoeg aangegeven wat de doelen zijn. Dit 

kabinet had meteen een operatie 

Deregulering en Ontbureaucratisering 

Collectieve Sector moeten starten met dui

delijke doelen en een duidelijke regisseur. 

Het verschil tussen de aanpak van het eer

ste kabinet-Balkenende en die van het 

nieuwe College in Rotterdam was signifi

cant: dat nieuwe college heeft maar liefst 

vier maanden uitgetrokken voor het 

maken van een programma. En daarin 

staan wel - maar liefst 50 - zeer concrete 

doelen. Rotterdam lijkt de kansen te pak

ken die er nu zijn voor deregulering en 

ontbureaucratisering. Het kabinet was 

daar veel onduidelijker in, terwijl dezelfde 

kansen er lagen. 

EljFFINGER: Ik zag het terugdringen van 

bureaucratie ook als een zeer belangrijk 

strategisch doel van dit kabinet. Men zat 

in de onderhandelingen tijdens 'de infor

matie' aanvankelijk op 10% reductie van 

rijksambtenaren. Toen is het echter al de 

verkeerde kant opgegaan: de volumekor

ting voor de Haagse ministeries is gemid

deld 5% geworden, dus de helft. Kijk bij

voorbeeld eens naar Bijlage 4 van het 

Strategisch Akkoord. Dat was een zeer 

cynische bijlage. Daaruit bleek dat perif

ere, maatschappelijke sectoren hard wer-
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den gepakt en adviesorganen als SCP, 

WRR en CPB volledig ontzien werden! Er 

vond evenmin een grondige doorlichting 

plaats van alle ministeries. In een nieuw 

regeerakkoord zou daarom moeten staan 

dat het aantal ambtenaren bij de rijks

overheid met 20% zou moet worden terug

gedrongen. De zeer gematigde doelstelling 

uit het huidige akkoord leidde weer tot 

de kaasschaafmethode: een vacaturestop. 

Tegenover die slappe houding ten opzich

te van de bureaucratie stond dat het kabi

net wel vrolijk besloot tot een forse bezui

niging op het Hoger Onderwijs. Dat is al 

de zesde keer dat universiteiten en hoge

scholen moesten bezuinigen. Ik vond het 

zeer ergerlijk dat maatschappelijke secto

ren wel fors werden aangepakt en dat de 

rijksoverheid zichzelf spaarde. Mijn con

clusie: men was hard voor de maatschap

pelijke sectoren en soft voor de ambtena

ren. Dat stond haaks op de strekking van 

de verkiezingsuitslag. Jan Peter 

Balkenende krijgt nu zijn herkansing, die 

hij ook echt moet gaan gebruiken. Hij 

moet zich niet zoals in de vorige 'informa

tie' laten sturen door de topambtenaren 

van Financiën en Economische Zaken. 

Topambtenaren behoren geen politieke 

keuzes te maken. 

BOVENBERG: Ik ben het eens met Koedijk 

dat niet zo duidelijk is wat de concrete, 

strategische doelen waren van dit kabinet: 

waar de ministers te zijner tijd op afgere

kend zouden kunnen worden. Het pro

bleem van de politiek is dat zij steeds 

weer nieuwe, vaak vage doelen formu

leert. Het is uitermate belangrijk dat de 

politiek nu eens minder doelen, maar wel 

helderder, concrete doelen en normen 

stelt en nastreeft. Loslaten en vasthouden 

dus. Dan kunnen niet alleen ambtenaren, 

maar ook ministers daarop worden afgere

kend. Ik had wat dit betreft meer van dit 

kabinet verwacht. Op het terrein van het 

creëren van meer ruimte voor de particu

liere sector door deregulering en het vorm

geven aan een nieuwe rol van een sterke 

overheid lag een historische kans voor 

deze coalitie. CDA, VVD en LPF denken in 

grote lijnen hetzelfde over deregulering, 

minder bureaucratie, meer handelings

vrijheid voor de samenleving, concretere 

doelen waarop de overheid moet worden 

afgerekend, en het belang van heldere 

normen en waarden. Dat lijkt nu de op

dracht te worden voor een mogelijke 

CDAfVVD-coalitie. Zo'n coalitie kan op dit 

punt veel goeds brengen. Het is nu of 

nooit met deregulering. 

Hoger onderwijs 

CDV: Toch stelden sommige bewindslie

den wel scherpe doelen. Zo heeft staatsse

cretaris Nijs van Onderwijs recent gezegd 

dat zij ernaar streefde dat de instellingen 

voor Hoger Onderwijs binnen een paar 

jaar voor 70% van hun inkomsten afhan

kelijk zouden dienen te worden van pri

vate bronnen. Ik weet niet of u daar als 

wetenschappers overigens heel blij mee 

was ... 

BOVENBERG: Ik vind dat uit het Hoger 

Onderwijs te veel pavlovreacties zijn geko

men op de kabinetsvoorstellen. De voorzit

ters van de Colleges van Bestuur hebben 

daarop vrijwel allen een voorspelbare 

klaagzang aangeheven. Als de staatssecre

taris een dergelijke doelstelling fOrI11U

leert, liggen er kansen om een deal te 

maken: universiteiten gaan akkoord met 

een vergroting van het deel private 
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inkomsten, in ruil voor afschaffing van de (zorg) en Nijs (Hoger Onderwijs) niet dat 

karrenvracht aan bureaucratie. Verder het eerste kabinet-Balkenende werkte met 

zouden de universiteiten moeten eisen piecemeal engineering? Zo had Bomhoff 

dat ze meer vrijheid krijgen om studenten 'het recht op gezondheidszorg' in het 

te selecteren en collegegelden vast te stel- Akkoord gekregen en verwachtte hij de 

len. Minder geld van de overheid zou uitgavenstijgingen in de zorg wel te zijner 

samen moeten gaan met minder over- tijd wel te kunnen regelen; de 

heidsbemoeienis. Het veld hunkert naar Staatssecretaris van Onderwijs formuleer-

dat laatste, want de overheid wordt niet 

zonder reden als uiterst onbetrouwbaar 

beschouwd. Ook in andere sectoren moet 

deze uitruil tussen deregulering en min

der overheidsfinanciering met een grotere 

rol voor het profijtbeginsel mogelijk zijn. 

EIJHINGER: Met zo'n uitruil zou ik het in 

principe eens kunnen zijn. Jammer 

genoeg heeft de staatssecretaris tegelijker

tijd gezegd dat er een gescheiden adminis

tratie moet komen van publieke en priva

te inkomsten van universiteiten. Dat zou 

juist leiden tot veelmeer bureaucratie en 

regelgeving. En inderdaad: het is gewenst 

dat universiteiten Nederlandse studenten 

de opeens dat percentage private inkom

sten waarnaar zij streefde. Is regeren via 

piecemeal engineering niet mogelijk? 

KOEDlJK: Ja dat kan wel. Zo iemand als 

minister Bomhoff is al twintig jaar aan 

het denken over de veranderingen die 

noodzakelijk zijn in de zorg. En ik moet 

zeggen dat hij het slim aanpakte. Een 

week voor Prinsjesdag maakte hij een 

rondreis en kondigde de perestrojka in de 

zorg aan. Hij had ook al een aantal dingen 

vrijgegeven. Ik vond dat hij het momen

tum wist vast te houden. Hij was op de 

goede weg. 

mogen selecteren en hogere collegegelden EIJFFINGER: Ja, Bomhoff had ongetwijfeld 

mogen vragen. Nu zijn de toelatingsregels visie, maar een dergelijke visie miste ik 

inconsequent: de buitenlandse studenten toch wel bij veel andere bewindslieden. 

van buiten de Europese Unie die we toela- Dat had dit kabinet opgebroken. Het nieu-

ten, worden op kwaliteit geselecteerd, we kabinet behoeft echt sterke bewindslie-

maar dat mogen we bij Nederlandse stu- den met een visie. Wij kunnen ons niet 

denten en studenten uit andere Europese nog eens vier verloren jaren permitteren. 

landen niet doen. En dan weten we het al: Dat betekent ook dat het nieuwe regeerak-

zo blijven de universiteiten gebonden aan koord veelmeer ruimte moet laten aan de 

de bureaucratie en komt er niks van de toekomstige bewindslieden om hun visie 

ombouw tot maatschappelijke onderne- daadwerkelijk uit te werken. 

mingen. Dus: als de overheid terugtreedt 

in de financiering, dan ook graag een seri

euze ontbureaucratisering en deregule

ring van het Hoger Onderwijs. 

Piecemeal engineering 
CDV: Illustreren de voorbeelden Bomhoff 

BOVENBERG: Ja, ik had ook meer van hun 

visie willen zien. En zelfs Bomhoff, die 

daarin nog het meest pregnant was, 

moest noodgedwongen veel onzekerheden 

laten bestaan. Over het geld dat nodig zou 

zijn voor de perestrojka, vertrouwde hij 
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'op zijn goede vriend' de minister van 

Financiën. Met andere woorden: de ruzie 

vechten we straks wel uit als de kosten 

flink opgelopen zijn. 'En wie' - zo dacht 

Bomhoffwaarschijnlijk - 'zal mij straks 

extra geld durven te weigeren?'. Het 

Strategisch Akkoord was inconsistent: er 

werd een 'recht op zorg' voor een ieder 

geschapen, terwijl daarmee een open ein

deregeling in het leven werd geroepen die 

botste met het financieel kader zorg. 

Wat is de situatie? De politiek wil aan de 

ambities van de welvarende middenklasse 

tegemoet komen die dezelfde kwaliteit 

van de dienstverlening eist in de zorg als 

ze elders in de markt gewend is. De ham

vraag is: wil men datzelfde hoge niveau 

van zorg ook aan de lager betaalden garan

deren? Het kabinet had die ambitie wel 

door het invoeren van zorg kortingen. Als 

de zorg duurder was geworden - wat 

onvermijdelijk was - hadden die zorgkor

tingen naar boven aangepast moeten wor

den. Het gevolg daarvan was geweest dat 

deze inkomensafhankelijke tegemoetko

mingen hadden geleid tot diepere armoe

devallen. De overheid had dan moeten 

kiezen: of tweedeling in de arbeidsmarkt 

door de armoedeval of tweedeling in de 

zorg (bijvoorbeeld door beperking van of 

het collectieve pakket of de zorgkortin

gen). Het Strategisch Aldword schoof de 

keuzes voor zich uit. Daar waren de zorg

budgetten financieel vastgetimmerd. Als 

de kosten waren gaan stijgen en onver

kort zou zijn vastgehouden aan de opvat

ting dat uitstekende zorg een collectief 

goed is waarop een ieder (ook de lagere 

inkomens) recht heeft, waren er problemen 

ontstaan. De samenleving zal harde keu

zes moeten maken over waar de solidari

teit in de zorg eindigt. Daar zouden de 

verkiezingen ook eens over moeten gaan. 

En een nieuw kabinet moet daarover aan 

het begin van de rit heel duidelijk zijn. 

EI]FFINGER: Precies: de overheid moet haar 

kerntaken in deze aangeven; voor de rest 

moeten mensen zich particulier bijverze

keren. Het zorgpakket is de afgelopen 

jaren geëxplodeerd en de overheid heeft 

het niet durven beperken. Dat zal nu 

onontkoombaar worden. Daartoe is een 

fundamentele discussie nodig wat wel en 

niet door de overheid gegarandeerd moet 

worden. In het Strategisch Akkoord was 

niet aangegeven waar de overheid wel en 

niet op aangesproken kan worden. Er lag 

geen visie over de kerntaken van de over

heid aan ten grondslag. Het formuleren 

van deze kerntaken doe je natuurlijk niet 

op een achternamiddag. Dat kost tijd. 

Sociale partners en loonmati

ging 

CDV: Het kabinet-Balkenende zette weer 

in op loonmatiging, een oud beproefd in

strument in slechte tijden. Vond u dat een 

verstandige keuze? Uw collega prof. dr. 

Alfred Kleinknecht vindt die loonmati

ging een verkeerd instrument. Er zou vol

gens hem veel meer gedaan moeten wor

den aan stimulering van de arbeidspro

ductiviteit. 

KOEDl]K: Ik vind dat loonmatiging nog 

steeds een succesvolle strategie is in de 

open Nederlandse economie. Waar ik iets 

verschilde van mening met het kabinet is, 

dat ik wel vind dat die loonmatiging 

gedifferentieerd moet worden. Op een 

aantal knellende terreinen in de collectie

ve sector is die matiging niet gewenst. 

Toen wij het CDA-verkiezingsprogramma 
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maakten, had de commissie-van Rhijn 

daar zinvolle adviezen over gegeven die 

een belangrijke rol speelden. Over die 

goede adviezen hoor je nu helemaal niets 

meer! 

BOVENBERG: Het is cruciaal dat de waarde

ring voor dienstverlening aan kinderen 

(onderwijs) en ouderen (zorg) wordt her

steld in ons land. Leraren, verpleegsters 

verdienen meer waardering, en daar 

hoort ook echt meer geld bij voor bepaal

de groepen. 

EljFFINGER: Ik ben het daarmee eens. 

Kleinknecht heeft wel gelijk dat de 

arbeidsproductiviteit in Nederland een 

zorgwekkend punt is. In vergelijking met 

andere Europese landen bungelt 

Nederland behoorlijk onder aan wat dat 

betreft. Daarvoor zijn twee oorzaken. Ten 

eerste wordt er vreselijk weinig geïnves

teerd in de kennis economie en menselijk 

kapitaal. Ten tweede is een zwak punt de 

enorme bureaucratie en verstarrende 

regelgeving. Deze krachtdadig aanpakken 

zou niet alleen een zegen zijn voor de col

lectieve sector, maar ook voor de private 

sector. Denk bijvoorbeeld aan het versnel

len van bouwvergunningen. 

BOVENIlERG: De arbeidsproductiviteit is een 

punt voor de agenda op de lange termijn. 

Daartoe moet inderdaad ten eerste flink 

gesneden worden in de regelgeving voor 

de private en publieke sector. Hier ligt een 

grote opdracht voor een nieuw kabinet. 

Ten tweede moet menselijk kapitaal beter 

worden onderhouden. Op dat terrein 

maakte het kabinet-Balkenende een aan

tal moedige keuzes, zoals het langer aan 

het werk houden van oudere werknemers, 

en de voorzichtige aanzetten tot een 

levensloopverzekering. Op korte termijn is 

loonmatiging echter het enige instrument 

om de concurrentiepositie te beschermen 

en te voorkomen dat er een neerwaartse 

spiraal van werkloosheid en lastenverzwa

ring op gang komt. Loonmatiging is ook 

voor het waarborgen van de solidariteit 

(de koppeling) cruciaal, ook binnen pen

sioenfondsen. Bij hoge lonen is de kans 

groot dat de koppeling van de pensioe

nen aan de lonen moet worden opge

schort. Ik vond overigens dat er door het 

kabinet erg veel werd gevraagd van de -

over het algemeen zeer verstandige - vak

beweging. Balkenende en de sociale part

ners leken veel op twee autobestuurders 

die zo hard mogelijk op elkaar afrijden en 

een wedstrijd doen, waarbij degene die 

het eerst uitwijkt voor de ander heeft ver

loren. Balkenende, die houdt van snelle 

auto's, vertrouwde er op dat de vakbewe

ging wel zou uitwijken: ondanks de forse 

lastenverzwaring zou die de lonen toch 

wel matigen. Dat was een riskante strate

gie van het kabinet. 

EljFHNGER: Dat was dus mis gegaan. Wat 

betreft bijvoorbeeld de voorgestelde 

afschaffing van het spaarloon had er toch 

echt een behoorlijke compensatie moeten 

komen, meer dan de 'verlofknip' die nog 

steeds het karakter van een fooi had. Het 

is begrijpelijk dat vakbonden compensatie 

vroegen voor wat zij derfden in de loon

ruimte. 

BOVENBERG. Het kabinet maakte ook een 

fout door met de sociale partners te 

onderhandelen over de eventueel te geven 

lastenverlichting. Een nieuw kabinet moet 

de lasten durven vast te stellen en de 
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arbeidsvoorwaarden daarna overlaten aan 

de verantwoordelijkheid van de sociale 

partners. Aan die heldere verantwoorde

lijkheidsverdeling was het succes van het 

Akkoord van Wassenaar te danken. Nu 

dreigden we terug te gaan naar de jaren 

zeventig waarin overheid en sociale part

ners elkaar in een verlammende houd

greep hielden. 

Ongevraagde adviezen 

CDV: Welke drie dringende adviezen heeft 

u voor Jan Peter Balkenende ten behoeve 

van de verkiezingen en voor de onderhan

delingen over een nieuw kabinet? 

KOEDI]K: Ik hoop werkelijk dat een nieuw 

kabinet erin zal slagen te inspireren tot 

een revival van waarden en normen. 

Daarnaast: maak van de nieuwe kans 

gebruik om duidelijker doelen te stellen 

en maak werk van deregulering en ontbu

reaucratisering van de collectieve sector. 

BOVENBERG: Het nieuwe kabinet moet zo 

snel mogelijk terugkeren naar een struc

tureel begrotingsbeleid, met een duidelijk 

anker. Men moet de structurele economi

sche groei tot uitgangspunt van beleid 

maken. De premier zou ten tweede vanaf 

de start van ieder lid van zijn kabinet 

moeten eisen dat hij of zij twee concrete 

doelen formuleert waarop hij of zij wil 

worden afgerekend. Tenslotte: maak werk 

van deregulering: minder regels maar hel

derdere, moderne normen gebaseerd op 

aloude waarden. 

EI]H'INGER: Ik zou willen adviseren de prio

riteit te leggen bij de reorganisatie van de 

publieke sector. Dat moet belangrijker 

zijn dan het sturen op het tekort. Het 

kabinet zou daar een half of zelfs een vol 

procent tekort voor over moeten hebben. 

De financieel-economische belangen moe

ten in de context van maatschappelijke 

problemen worden gezien. Indien een 

nieuw kabinet dan toch een strak uitga

venkader wenst te hanteren, laat men dan 

elke uitgavenoverschrijding compenseren 

door te bezuinigen op de omvang van het 

ambtenarenapparaat. Sommige ministe

ries hebben nog wel 20% of meer 'vet'. Om 

het uitgavenkader vast te houden, kan 

daar nog veel bezuinigd worden. Tenslotte 

moet veel scherper worden wat een nieuw 

kabinet de kerntaken van de overheid 

vindt, zodat maatschappelijke sectoren 

ook zekerheid krijgen in plaats van de 

onzekerheid die nu bestaat. Balkenende 

heeft in zijn vorige bestaan als financieel 

woordvoerder altijd gezegd dat de over

heid heel goed moet weten wat ze moet 

loslaten en wat ze moet vasthouden. 

Mocht hij weer tot het premierschap 

geroepen worden, dan zal hij elk van zijn 

ministers moeten dwingen dat glashelder 

te maken. Dit vereist natuurlijk politieke 

moed. 

Prof dr. Lans Bovenberg, verbonden aan 

de Universiteit van Tilburg, was voorzitter 

van de commissie die in 2000 het WI- rap

port "Nieuwe en solide wegen. Budgettair 

beleid in de volgende kabinetsperiode" 

schreef; prof dr. Kees Koedijk, verbonden 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 

was lid van de commissie die het verkie

zingsprogramma geschreven heeft; en 

prof dr. Sylvester Eijffinger, verbonden 

aan de Universiteit van Tilburg, is voorzit

ter van de WI-commissie Sociale Zekerheid 

1. Met dank aan Evert Jan Asselt en Jan Prij 
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