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De vergrijzende Europese orde 
DRS. C.C.]. VELDKAMP 

De vergrijzing zet door. Overal in Europa daalt het aantal kinderen en worden 

ouderen ouder. Veel landen zien de komende decennia hun bevolkingsomvang 

dalen. Dit alles heeft ongekende gevolgen voor samenleving, economie en be

stuur. De oplossing ligt niet bij meer baby's of meer immigratie. Beter inscha

kelen van mensen is belangrijk: arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit 

moeten omhoog. Door de vergrijzing staat in veel Europese landen de finan

ciële houdbaarheid van het pensioenstelsel onder druk. In EU-verband is dit 

inmiddels op de agenda gezet, juist ook in Nederlands belang. Verdergaande 

en meer verplichtende afspraken zijn daarbij nodig. 

Lange tijd hebben sociaal-economische vraagstukken de politieke agenda be

paald. Zorgen voor meer welvaart, de verdeling ervan en de zoektocht naar een 

effectieve balans tussen markt en maakbaarheid, daar ging het meestal om. 

Politieke partijen profileerden zich op dergelijke punten. Ze zochten er polarisa

tie op, zoals Ed van Thijn eind jaren '60 of Hans Wiegel in de jaren '70. En uit

eindelijk hebben partijen in de tijden van Paars, de jaren '90, markt en maak

baarheid verzoend in het poldermodel van politieke procedures, processen en 

bestuurlijke trajecten. 

De politieke vraagstukken die de laatste maanden zo duidelijk naar voren zijn 

gekomen, blijken van een andere orde dan de sociaal-economische die jarenlang 

de kern van politieke twist of Paarse samenwerking vormden. Nu gaat het meer 

over de kwaliteit van de leefomgeving en de mate waarin mensen daar invloed 

op kunnen uitoefenen. Mensen willen zeggenschap, ze eisen een open debat. En 

ze zullen dat krijgen.' Dat werd de laatste jaren het eerst zichtbaar op lokaal 

niveau, van Utrecht tot Rotterdam, en vervolgens nationaal. Europa zal als vol

gende aan de beurt zijn. Ook daar willen mensen zich over kunnen uiten, hun 

zeggenschap gewaarborgd zien. Over de koers van Europa, over waar we in de 

Europese samenwerking naar toe willen en gaan. 

Die trends komen duidelijk naar voren. Maar daarmee zijn de sociaal-economi

sche vraagstukken natuurlijk nog niet weg, net zo min als enkele sociaal-econo

mische verworvenheden van Paars dat zijn. Ze blijven van belang, alhoewel soms 

meer op de achtergrond, of bezien door meerdere prisma's. Dat is goed, het kan 

ons helpen die thema's anders aan te pakken. Want ze blijven uiteraard belang

rijk. 
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Bevolldngsafname en bevolldngsopbouw 

Dilemma's van technologie, demografie en mondialisering zullen ons blijven 

bezighouden. Denk aan biotechnologie en de ethische discussies daaromtrent; 

denk aan de impact van globalisering op tal van terreinen, inclusief de gewelds

variant: het mondiale terrorisme; denk aan vergrijzing en de maatschappelijke 

gevolgen ervan. Op dat bevolkingsprobleem wil ik hier nader ingaan. 

De daling van de geboortecijfers in Europa en andere Westerse landen gaat de 

sociaal-economische besluitvorming de komende decennia steeds meer bepalen. 

Het bepaalt trouwens ook steeds meer de strategie van managers, zegt de goeroe 

der managementgoeroes, Peter Drucker, zelf inmiddels in de 90.
2 

Het wordt nog 

vaak onderschat. Maar de urgentie is groot. Hoewel vergrijzing ook in andere 

Westerse landen een probleem vormt, blijkt Europa daarbij telkens een duidelij-

ke koploper. 

Vrouwen moeten gemiddeld 2,1 kinderen krijgen om een bevolking in stand te 

houden. In vrijwel de hele Westerse wereld liggen de vruchtbaarheidscijfers be

neden dat vervangingsniveau. In een flink aantal Europese landen ligt het kin

dertal gemiddeld onder de 1,5 kinderen. In sommige, zoals Italië en Spanje, is 

dat zelfs onder de 1,2. Uitbreiding van de Europese Unie naar Midden-Europa 

gaat ons hierbij niet helpen, want in landen als Tsjechië, Estland of Letland gel

den soortgelijke cijfers. Dat heeft natuurlijk mede te maken met hun economi

sche transformaties, met onzekerheid over de toekomst, met gezondheidsproble

men. Maar ook met het feit dat de leeftijd waarop vrouwen verkiezen moeder te 

worden ook daar nu aan het stijgen is. In Nederland krijgen vrouwen tegenwoor

dig pas een kind als ze gemiddeld de 29 jaar zijn gepasseerd. Nederland is daar

mee een van de koplopers, maar Frankrijk, Italië en Spanje zitten daar inmid-

dels dicht tegenaan.3 

Absolute cijfers spreken misschien sterker tot de verbeelding: de Italiaanse bevol

king gaat volgens sommige experts dalen van zo'n 60 miljoen nu naar 20 mil

joen in 2080. Maar niet alleen het absolute aantal is van belang, ook de leeftijds

opbouw speelt een rol. Want van die 20 miljoen overblijvende Italianen zal een 

derde ouder zijn dan 60. Lange termijn, zult U denken, daar kan nog van alles 

tussenkomen. Maar al op kortere termijn zullen effecten zichtbaar zijn. De be

volkingsopbouw van Europese landen gaat steeds meer op die van Florida lijken, 

die Amerikaanse pleisterplaats voor bejaarden waar één op de vijf inwoners ou

der is dan 65 jaar. Italië bereikt dat niveau waarschijnlijk volgend jaar al. Duits

land over vier jaar, landen als Zweden, België, Groot-Brittannië of Frankrijk vol

gen op afzienbare termijn. Florida als benchmark ... ' 
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De stijging van het aantal ouderen, vaak in combinatie met een totale bevolking 

die in omvang daalt, heeft ongekende gevolgen voor de samenleving. Denk aan 

alle vaak vitale ouderen die hun vrije tijd nuttig en aangenaam willen besteden. 

Denk aan de politieke besluitvorming, waar ouderen hun belangen zullen willen 

terugvinden. Denk aan de verhoudingen in de wereld, waar bevolkingsgroei en 

economische expansie vroeger hand in hand gingen, maar straks de Noord-Zuid

verhouding er een zal zijn van 'oud' versus 'jong'. Denk aan de economie waar 

een kleinere groep mensen op de arbeidsmarkt de economie draaiende moet 

houden. Die moet zorgen dat onze welvaart gehandhaafd blijft, maar liever nog 

groeit. Die (deels) de kosten moet opbrengen van de oudedagsvoorzieningen en 

de gezondheidszorg voor steeds meer ouderen. We kunnen niet meer reageren 

zoals in de jaren '80 een Amerikaanse minister van financiën (DonaId Regan) 

deed op een vraag over de toekomst van de pensioenvoorziening: "I don't care. 

I'11 be dead by then". 

Schijnoplossingen 

Het lijkt misschien voor de hand te liggen dat we moeten zorgen voor een even

wichtige bevolkingsopbouw: tysieke oplossingen als het ware. Dat kan op twee 

manieren: te zorgen voor meer kinderen en te zorgen voor meer mensen in de 

arbeidzame leeftijd. Kortom, meer baby's en meer immigranten. 

De oplossing van de vergrijzingproblematiek ligt echter niet bij meer baby's en 

meer immigranten. In de aanloop naar de Europese top van Stockholm van 

maart vorig jaar. waar vergrijzing op de agenda stond, werden grappen gemaakt 

over een "baby top". Ideeën omtrent het stimuleren van de geboortecijfers bleken 

er echter kansloos, omdat er nogal wat praktische problemen kleven aan actieve 

overheidsinterventie op dit vlak, om maar niet te spreken van het problemati

sche subsidiariteitaspect ervan. Mensen blijken zich ongevoelig te tonen voor 

beleid dat zich richt op vergroting van het aantal kinderen. Bovendien helpt 

'meer baby's' niet voor de huidige vergrijzingproblematiek. Een geboortecijfer 

kan in theorie snel stijgen. Drucker wijst in dit verband op de babyboom van na 

de oorlog. Maar dan nog duurt het een kwart eeuw vooraleer zo'n golf goed en 

wel op de arbeidsmarkt komt, meldt hij daar meteen bij. Er is volgens hem overi

gens niets dat op zo'n nieuwe babyboom wijst momenteel.' We zien geen maat

schappelijke ontwikkeling die kant op, en ook als we het als christen-democra

ten over gezinsbeleid hebben, hebben we het niet daarover.(' 

Immigratie is ook geen reële oplossing voor de vergrijzing. De Verenigde Naties 

brachten twee jaar geleden een rapport uit met de strekking dat, wil Europa ver

grijzing effectief tegengaan, het op termijn 700 miljoen immigranten nodig 
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heeft.' Dat is natuurlijk krankzinnig. Zeker als je bedenkt dat de Europese Unie 

na de uitbreiding nog geen SOO miljoen inwoners heeft. Zulke grote immigratie

stromen zijn praktisch nauwelijks te verwerken. Zij zijn onaanvaardbaar in ter

men van cultuur en identiteit, twee belangrijke en uiterst kwetsbare begrippen 

in Europa. En zij zouden ook helemaal niet helpen. De VN-berekening veronder

stelde dat de nieuwkomers het lage geboortecijfer van hun nieuwe land aanne

men. De vergrijzing wordt daardoor alleen maar in de tijd opgeschoven.' Al ge

loof ik zeker dat Europa rationeler, economischer, met migratie om mag gaan 

(daarover later meer), massale immigratie vormt zelfs op papier geen optie, laat 

dat duidelijk zijn. 

Arbeidsparticipatie omhoog en flexibiliteit vergroten 

Omdat 'meer mensen' dus geen oplossing vormt voor de vergrijzingproblema

tiek, moet de oplossing komen uit een betere inschakeling van mensen in onze 

maatschappij. Of in economische termen: de arbeidsparticipatie en de arbeids

productiviteit moeten omhoog. 

De daling van het aantal mensen in de werkende leeftijd is voor een deel op te 

vangen door ervoor te zorgen dat mensen die kunnen werken dat ook daadwer

kelijk doen. De arbeidsparticipatie moet omhoog. In het bijzonder geldt dat voor 

vrouwen, allochtonen en ouderen. Deze groepen staan nog te zeer buiten het 

arbeidsproces. De overheid moet dan wel zorgen dat het mensen mogelijk wordt 

gemaakt om te gaan werken, bijvoorbeeld met adequate kinderopvang wanneer 

beide ouders werken. 
De arbeidsparticipatie zal niet stijgen als mensen geen prikkels krijgen om te 

gaan werken. Het moet lonen om weer of meer aan de slag te gaan. Aanpak van 

de armoedeval is urgent. 

Mensen moeten ook toegerust worden om te functioneren in de hedendaagse 

economie. Vaardigheden en kennis zijn daarvoor essentieel. Onderwijs is daarom 

een van de steunpilaren van onze economie. Scholing is nodig om het mensen 

mogelijk te maken om te werken. Maar kennis veroudert ook snel in de huidige 

maatschappij. Misschien moeten we daarom toe naar een soort levenslange leer

plicht, of een 'recht op levenslang leren' zoals de Nederlandse topambtenaar 

Hans Borstlap dat in een vraaggesprek met Le Monde eens suggereerde.' 

Speciale aandacht moet de arbeidsparticipatie van SS-plussers krijgen. Vervroegd 

pensioneren is lang gezien als een manier om de werkloosheid aan te pakken. In 

Nederland ligt als gevolg daarvan de arbeidsparticipatie van mannen in deze 

leeftijdgroep nu onder de SO% en van vrouwen zelfs onder de 20%. Ik gun alle 
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oudere Nederlanders hun permanente vakantie. Maar dit soort percentages is bij 

een vergrijzende bevolking natuurlijk onmogelijk te handhaven. En dat geldt des 

te meer omdat in de kenniseconomie de kennis en ervaring van oudere werkne

mers steeds belangrijker zal worden. 

We moeten zorgen voor een stijging van de leeftijd waarop mensen daadwerke

lijk met pensioen gaan. het arbeidsproces verlaten. Verder zou een verhoging 

van de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wel eens onvermijdelijk kunnen 

worden. hoe impopulair ook. De 65 jaar is destijds mede ingegeven door 

Bismarck, die simpelweg de toen gemiddelde levensverwachting als norm nam. 

Dan zou de pensioengerechtigde leeftijd nu richting de 80 moeten gaan. Die 

kant gaat het natuurlijk niet op. Het gaat vooral om een flexibele en innovatieve 

benadering: een flexibeler arbeidsmarkt. sowieso nuttig in het licht van het ver

grijzingsprobleem. moet juist ook voor ouderen kunnen gelden. Het moet bij

voorbeeld mogelijk worden dat mensen die met pensioen zijn toch part-time wer

ken. Dit is ook voor bedrijven aantrekkelijk, omdat ze op die manier hoger opge

leide kenniswerkers langer en productiever kunnen inzetten. Ook zou het bij

voorbeeld mogelijk moeten zijn om tegen het einde van de loopbaan minder te 

gaan werken of een baan te krijgen die minder veeleisend is, zodat het voor ou

dere werknemers aantrekkelijker wordt om (deels) door te werken in plaats van 

meteen volledig met pensioen te gaan. Om deze flexibele arbeidspatronen te sti

muleren, moeten we goed nadenken over een passende inrichting van onze pen

sioensystemen. Financieel specialisten moeten daar werk van maken. 

Productiviteit van kennis arbeid opvoeren 

Naast participatie is productiviteit het sleutelwoord. De industriële revolutie 

werd teweeggebracht door kennis toe te passen op gereedschap, processen en 

producten. Pas veel later begon iemand als Frederick W. Taylor (1856-1917). een 

van de vroege grootmeesters in management, kennis toe te passen op arbeid. Als 

ingenieur bestudeerde hij arbeidshandelingen. vervolgens alle overbodige bewe

gingen schrappend. Hij zette aan tot het begin van een ware revolutie in arbeids

productiviteit: in 75 jaar werd die 50 maal zo groot. Dat maakte het voor de ar

beidersbeweging makkelijker om het proletariaat te helpen transformeren tot 

een middenklasse met adequate inkomens. Volgens een theoreticus als Drucker 

werd de klassenstrijd van Kar! Marx daarom eigenlijk vooral verslagen door 

Taylor en diens arbeidsprod uctivi tei t.tO 

Ik laat dat voor zijn rekening. Ik ben het wel met hem eens dat er een nieuwe 

fase aan lijkt te komen: een fase waarin kennis wordt toegepast op kennis. Dit is 

in zekere zin het gelijk van Marx: de arbeid, in de vorm van kennisarbeid, begint 
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het nu uiteindelijk toch te winnen van het kapitaal. 

In de kenniseconomie zijn er drie manieren om de productiviteit te verhogen: 

door innovatieve ondernemers, door hoogproductieve kenniswerkers en door 

een organisatie die is toegerust op het beheer en optimaal gebruik van kennis. 

Vergroting van de productiviteit eist innovatieve ondernemers. Onderzoek, zo

wel fundamenteel als toegepast, is essentieel. De investeringen in onderzoek 

moeten omhoog, vooral door de particuliere sector, die in Europa in vergelijking 

tot de VS veel te passief is wat dit betreft. Fysieke goederen vormen inmiddels 

steeds minder de spil van nieuwe economische ontwikkeling. Steeds vaker staan 

immateriële goederen centraal: producten als software, die bij verkoop niet uit 

handen verdwijnen, maar tegen lage kosten in enorme hoeveelheden kunnen 

worden bij-gefabriceerd. Kennis, daar gaat het om.
ll 

De uitdaging waar de economie nu voor staat, is de productiviteit van de kennis

werker op te voeren. Ik heb al iets gezegd over het belang van onderwijs. 

Levenslang leren is geen luxe; het is bittere noodzaak. We moeten actiever op 

zoek gaan naar kwaliteit, waarmee ook dreigende personeelsschaarste kan wor

den aangepakt. We kunnen in Europa leren van landen als Canada en de VS 

waar het gaat om selectieve immigratie van arbeidskrachten. De Europese 

Commissie pleitte eind 2000 al voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk 

beleid van gecontroleerde toelating van arbeidsmigranten tot de EU, als onder-

'We moeten nuchter deel van een Europees asiel- en migratie beleid, zoals dat sinds een Europese top 

en slim met migra- in de Finse stad Tampere (oktober '99) de bedoeling is in praktijk te brengen. 

tie om durven gaan. Alles wat met immigratie en integratie te maken heeft, is in Nederland lang 

Het gaat er daarbij taboe geweest, vanuit politieke over-correctheid, zeker onder Paars. De oude 

om de juiste kennis- taboes moeten we nu niet door nieuwe gaan vervangen. We moeten juist nuch-

krachten binnen te ter en slim met migratie om durven gaan. Echte vluchtelingen zijn echte vluch-

halen, en altijd im- telingen, dat is duidelijk. Maar verder gaat het erom de juiste kenniskrachten 

migratie aan inte- binnen te halen, en altijd immigratie aan integratie en inburgering te koppelen. 

gratie en inburge-

ring te koppelen.' Verhoging van de productiviteit eist ook een ander beheer van kennis. Dat vraagt 

om daarop toegesneden nieuwe organisatievormen, met andere functie-indelin

gen. We moeten dure kenniswerkers vaker durven vrijstellen van routinematige 

taken, zodat zij hun creativiteit en innovatievermogen minder hoeven te belem

meren met allerhande praktische of organisatorische zaken. Laat medewerkers 

doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze primair zijn opgeleid en aangesteld en 

zorg dat een uitstekende 'regelneef de bijbehorende administratieve en organi

satorische taken op zich neemt. De regelneef, de manus van alles, krijgt dan ook 

meer waardering en prestige op zichzelf. Hij of zij wordt degene die schakelt tus-
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sen kennis en handeling. tussen concept en uitvoering. en dat steeds sneller en 

efficiënter - een kennisvak op zich. In hogere lagen van managementorganisaties 

bestaan dergelijke rollen vaak al. Maar ook in andere organisaties. als hogescho

len. de politie. universiteiten en ziekenhuizen. en op lagere echelons. bijvoor

beeld 'front office managers'. medewerkers die aangiftes opnemen. directiesecreta

resses. ambtelijk secretarissen. Het lijkt nuttiger meer plaats voor dit soort hori

zontaalopererende medewerkers vrij te maken dan problemen trachten aan te 

pakken door verticaal meer staf en toezicht te organiseren. Bij het eerste is de 

kennisproductiviteit onmiskenbaar meer gediend dan bij het tweede. 

Organiseer functies vaker naar kenniskwaliteit en koester je kenniswerkers. De 

kenniswerker is vaak ook aandeelhouder alsook deelnemer in een pensioen

fonds. Als aandeelhouder heeft hij of zij belang bij snelle en hoge winst. Maar als 

pensioenfondslid meer baat bij lange termijnwinst en een zo levensvatbaar mo

gelijke onderneming. Het in balans brengen van beide belangen raakt aan corpo

rate governance en concepten over prestatie en doel van de hedendaagse onder

neming.12 

Zorgen voor ouderen 

Hoe het ook zij. als maatschappij hebben we een plicht ervoor te zorgen dat 

ouderen in onze samenleving een aangenaam bestaan hebben. zowel nu als in 

de toekomst. We moeten zorg en respect hebben voor ouderen. dus ook hun 

financiële voorzieningen waarborgen. 

In Nederland kunnen we dat. We hebben gelukkig een stelsel van oudedagsvoor

zieningen. dat volgens experts houdbaar is. De drie pijlers ervan bewijzen eens 

te meer hun waarde. Wel betekent het dat onze overheidsfinanciën op orde moe

ten blijven. We hebben in Nederland in de loop der jaren een reductie van de 

staatsschuld en het einde van de tekortfinanciering kunnen bereiken. Dit draagt 

bij aan het betaalbaar houden van de AOW. 

Hoewel ons stelsel waarschijnlijk financieel duurzaam is. wil dat niet zeggen dat 

het niet nog beter kan. Om een voorbeeld te geven: je kunt je afVragen waarom 

werknemers niet zelf mogen bepalen welk pensioenfonds hen het meest aan

trekkelijke pakket oudedagsvoorzieningen biedt. De verplichte negotie (of is win

kelnering een beter woord?) lijkt iets uit een vroeger tijdperk. 
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Europese samenwerking 

De Europese Unie speelt inmiddels een forse rol waar het gaat om vergrijzing. 

Deels voorwaardenscheppend. context bepalend. Zoals bij de nieuwe Europese 

pensioenfondsen-richtlijn. De gedachte erachter is dat Europese regelgeving voor 

beleggingen van pensioenfondsen een juiste balans tussen rendement en veilige 

pensioenen moet garanderen. Gezien de omvang van zijn pensioenfondsen heeft 

Nederland hier een bijzonder belang. 

Ook wordt in Europees verband inmiddels gewerkt aan regelgeving die alle werk

nemers in de Europese Unie het recht geeft hun aanvullende pensioenrechten 

mee te nemen bij verandering van baan of verhuizing naar een andere EU-lid

staat. Daarmee kan de mobiliteit van werknemers worden vergroot. iets wat ook 

in het licht van vergrijzing als nuttig kan worden beschouwd. Ll 

Maar in de Europese samenwerking komt inmiddels ook de vergrijzing zelf aan 

bod. Op de Europese top van Stockholm. in maart afgelopen jaar. is het Europese 

taboe over vergrijzing doorbroken. En dat moest ook. Want sinds de muntunie 

zijn we in Europa afhankelijker van elkaar. Wanneer er in Europa niets zou ver

anderen. in de financiering van pensioenen. dreigt op termijn een begroting

stijdbom. In de meeste Europese landen wordt de financiering namelijk nog 

steeds bepaald door omslagstelsels en niet door vormen van kapitaaldekking via 

private regelingen. Over tien. twintig jaar kan het krimpende deel van de 

beroepsbevolking onmogelijk de kosten van de groeiende groep 65-plussers dra

gen. Als regeringen dan hun toevlucht zoeken in de begroting stijgt de inflatie. 

De hogere rente die daarop volgt, raakt dan ook Nederland.14 De urgentie is dui

delijk. 

In Stockholm is van de Europese regeringsleiders het commitment verkregen het 

probleem op de Europese agenda te hebben en te houden. Jo De effecten van de 

vergrijzing zijn sindsdien onderdeel van de Europese behandeling van begrotin

gen in het kader van het 'Stabiliteits- en groei pact' bij de euro. Door de pensioen

financiering in het pact op te nemen neemt de horizon van de begrotingsafspra

ken toe. In de zogeheten 'globale richtsnoeren voor het economische beleid' 

wordt er nu ook aandacht aan besteed. En we hebben oudedagsvoorzieningen 

tot thema gemaakt van vergelijking van elkaars stelsels en sociaal-economische 

beleidspraktij ken." 

Dat wil niet zeggen dat we heel Europa tot hetzelfde pensioensysteem dwingen. 

Pensioenen zijn in veel landen gerelateerd aan een heel stel politieke en maat

schappelijke opvattingen. Die volledig veranderen, kost heel veel tijd, en die is er 

niet. Maar via Europa is inmiddels de vinger op de zere plek gelegd, de Europese 
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spotlights staan nu aan. In landen als Duitsland of Frankrijk is inmiddels een 

begin met hervormingen gemaakt en lijkt het besef dat er meer moet gebeuren 

groeiende. De nieuwe Franse regering lijkt zich bewust van de forse taak die 

haar wat betreft de pensioenhervorming te wachten staat." 

Ball<enende 

Na afloop van die Europese Raad van Stockholm toonde het Kamerlid 

Balkenende, toen nog financieel woordvoerder van de CDA-fractie, zich trouwens 

kritisch. Niet omdat hij meende dat in Stockholm slechte besluiten waren geno

men. Maar juist omdat hij ze niet ver genoeg vond gaan. Naar zijn mening wa

ren de gemaakte afspraken een noodzakelijk begin, maar moesten ze worden ge

volgd door sterker verplichtende afspraken. Concreet stelde hij voor het Stabili

teitspact aan te passen door de afspraak vast te leggen de staatsschuld van deel

nemende landen in 2020 tot nul terug te brengen." 

Dat is een goed idee. Net zoals het nuttig zou kunnen zijn om Europees vast te 

leggen dat de staatsschuld minus de reserveringen die een lidstaat voor pensioe

nen heeft onder de nul moet uitkomen, een idee dat onder andere vanuit het 

CNV is aangedragen en onlangs ook in een CDA-rapport is bepleit.") Inderdaad, 

we hebben nog maar een begin gemaakt met de aanpak van de vergrijzingpro

blematiek in Europa. Dat dwingt de leden van het nieuwe kabinet tot de ambitie 

om de komende jaren verder te bouwen aan een effectieve aanpak. Hen zij daar

bij veel succes toegewenst. In ons aller belang. 

Caspar Veldkamp is bestuurskundige en lid van de Babylon-groep te Den Haag. Afgelopen 

vier jaar functioneerde hij als particulier secretaris van staatssecretaris Dick Benschop op 

het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf deze zomer is hij werkzaam als hoofd van de 

politieke afdeling van de Nederlandse ambassade te Washington De. Hij schreef dit artikel 

op persoonlijke titel. 
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februari 2001. 

15. Zie de Conclusies van de Europese Raad, Stockholm, 23/24 maart 2001. 
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ten uiterlijk in september 2002 een nationale strategie opgesteld moeten heb
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Nederlandse pensioenkoepels. 

17. Zie The Economist, 8 juni 2002; Medley Global Advisors, France: Glad To Be Gray, e

mailkrant van 14 juni 2002; De Volkskrant, 17 juni 2002, en Le Monde, diverse num

mers. 
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19. Zie het rapport van de CDA-partij commissie Buitenland, Europa, hoe nu verder?, 

Den Haag, maart 2002, p. 15: 'Om deze reden stelt het CDA voor dat in de conver
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