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Sociaal-economisch beleid 

Drs G. de Jong 

Sober, solide en solidair 

In de komende kabinetsperiode moet uit
gaande van een reele economische groei 
van 1,5 tot 2% minder worden uitgegeven 
aan sociale zekerheid, subsidies en ge
zondheidszorg en meer aan infrastructuur, 
technologiebeleid en milieu. Het financie
ringstekort moet onder de 3% blijven en de 
collectieve lastendruk verder verlaagd. Be
strijding van werkloosheid en het sparen 
van ons milieu dienen prioriteit te hebben. 

Met de verkiezingen in aantocht worden de 
eerste contouren van het gewenst geachte 
financiele beleid in de volgende kabinets
periode hier en daar a\ weer geschetst1. 

Wat opvalt is dat het wemelt van de nor
men. Naast de bekende normen uit het hui
dige regeerakkoord inzake collectieve las
tendruk en financieringstekort komen er nu 
normen bij inzake de uitgaven2 , de uitga
ven voor sociale zekerheid3, het begro
tingsbeleid4, de omvang van de nationale 
schuld, de omvang van de rentebetalingen 
op de overheidsschuld en de omvang van 
de overheidsinvesteringen. Het is maar een 
greep, de lijst met normen is niet uitputtend. 
In de gedachtengang die aan deze normen 
ten grondslag ligt zou ik kunnen volstaan 
met het formuleren van een consistente set 
normen met daaraan toegevoegd een mo
tivering van de keus, het liefst op christen-
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democratische grondslag. Het op e\kaar 
stapelen van normen voor het financiele be
leid van de overheid maakt mij een beetje 
kregel. Het veronderstelt teveel dat het fi
nanciele beleid gedaan is wanneer het bin
nen de normen blijft. De politiek wordt een 
automatische piloot, die onze staatshuis
houding precies binnen de gestelde nor
men doet koersen. Het heeft er vee\ van 
weg dat politici niet los vertrouwd zijn en 
daarom in een keurslijf van normen moeten 
worden afgehouden van allerlei domheden. 
Het lijkt mij beter wanneer het financiele be
\eid dat een partij voorstaat wordt geformu
leerd aan de hand van een inhoudelijke be
oordeling van het a\ of niet gewenst zijn van 
de uitgaven en inkomsten van de overheid. 
Daarbij moeten mede aan de orde komen 

Drs. G. de Jong (1944) is CDA-Tweede Kamerlid. 

1. Zie bijvoorbeeld L.C. Brinkman, "Tussen Texel en 
de verkiezingen van 1994", Jaarboek COA 1992-1993, 
Barneveld; J.E. Andriessen, 'Naar een meer 
trendmatige uitgavenbenadering', Economisch Statisti
sche Berichten; Verbond van Nederlandse Onderne
mingen VNO (1992), Convergeren en concurreren, Den 
Haag. 

2. Sociaai-Economische Raad, Convergentie en 
overlegeconomie, (Den Haag, 1992, 74-76). 

3. Tweede Kamer der Staten-Generaal (1992), Sociale 
nota 1993, Den Haag, 41. 

4. L.F. van Muiswinkel, 'Het toekomstige Neder
landse begrotingsbeleid', Jaarboek overheidsuitga
ven 1993. Den Haag 1992. 
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de functies van het financiele beleid van de 
overheid. 

In het vervolg vat ik de overheid ruim op, 
in de zin van publieke sector. Deze omvat 
de centrale overheid, de lagere overheid en 
de sociale zekerheid. Een uitzondering 
maak ik door ook de gezondheidszorg mee 
te nemen, die immers maar gedeeltelijk pu
bliek wordt gefinancierd. Het financiele be
leid interpreteer ik eveneens breed. Hier
onder valt het monetaire, het begrotings- en 
het inkomensbeleid. De nadruk zal vallen 
op het begrotingsbeleid, omdat de instru
menten voor een zelfstandig monetair en in
komensbeleid de overheid nagenoeg zijn 
gaan ontbreken. 

Voor de opzet van dit artikel sluit ik aan 
bij de bekende functies van het financiele 
overheidsbeleid. In dat kader wordt een 
aantal kanttekeningen gemaakt bij onder
delen van het overheidsoptreden die op 
grand van christen-democratische uit
gangspunten wellicht voor heroverweging 
in aanmerking komen. 

De traditionele functies van het financiele 
overheidsbeleid zijn allocatie, verdeling en 
stabilisatie5. Bij allocatie gaat het om de 
zorg dat de juiste goederen en diensten zo 
efficient mogelijk op de juiste plaats terecht 
komen. De verdelingsfunctie spreekt voor 
zichzelf, terwijl de stabilisatiefunctie erop is 
gericht de economie zo goed mogelijk in 
evenwicht te Iaten zijn. 

Allocatie 
Over het algemeen kan worden aangeno
men dat de markt een efficiente allocatie 
van goederen en diensten oplevert. Maar 
er zijn uitzonderingen waar de markt faalt 
en overheidsoptreden geboden is. Het be
kendste voorbeeld op dit moment vormt het 
milieu. Het toelichtende verhaal over de on
geprijsde schaarste en de voorheen vrije 
goederen hoef ik hier niet uiteen te zetten. 
Daarvoor kan ik verwijzen naar het voor
treffelijke artikel van Vermaat van een jaar 
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geleden6. Zolang de kosten van het milieu 
niet in marktprijzen zijn verdisconteerd komt 
er een niet-optimale allocatie van goederen 
tot stand en moet de overheid optreden. Dit 
beleid moet ook de volgende peri ode hoog 
op de prioriteitenlijst van het CDA prijken. 
Het gaat hier om een authentieke opdracht 
voor christenen om de schepping te bou
wen en te bewaren. De doelstellingen lig
gen vast in het Nationaal Milieubeleidsplan 
Plus. Een tussenstand7 laat zien dat in de 
tweede helft van de jaren negentig nag een 
groat deel van de doelstellingen voor het 
jaar 2000 moeten worden gerealiseerd. Oat 
vergt derhalve een intensivering van het be
leid. Daarbij lijkt de discussie oak in eigen 
kring te haperen als de vraag aan de orde 
komt of zorg voor het milieu kan samen 
gaan met economische groei. Vermaat ziet 
een eventuele economische groei als een 
residu, nadatvoor het milieu is gezorgd. Zijl
stra denkt dat het zonder economische 
groei niet te klaren iss. Hoe dit zij, wei kun
nen we vaststellen dat bij een risicoverde
ling momenteel het grootste risico wordt ge
legd bij het milieu en de economische groei 
zo lang mogelijk wordt gespaard. Dit is wei 
verklaarbaar gezien de vele onzekerheden 
bij de berekening van milieu-effecten en de 
internationale verwevenheid. Vanuit een 
'geen spijt' -beleid zou er vee I voor te zeg
gen zijn minder risico's te nemen met het 
interen op onze natuurlijke omgeving ge
zien de onherstelbaarheid van sommige 
aantastingen. In de tweede plaats is het te 
overwegen een concurrentienadeel voor 
ons land om te zetten in een concurrentie
voordeel. 

5. RA Musgrave (1959), The theory of public finance, 
Tokyo. 

6. A.J. Vermaat, 'De geur van groei', Christen De
mocratische Verkenningen. 1/92. 3. 

7. Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu hygiene. 
Nationale milieuverkenning 2. Alphen aan den 
Rijn 1992. 

8. J. Zijlstra, ·Markteconomie en democratie voor
waarden voor mil1eubeleid', Christen Democratische 
Verkenningen. 6/7/92. 254. 
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Oat kan door van de nood een deugd te 
maken en in te zetten op het ontwikkelen 
van milieutechnologie. Oat vereist waar
schijnlijk een wijziging in de categorale in
komensverdeling, de verdeling van het na
tionale inkomen over de factoren kapitaal 
en arbeid, ten gunste van de factor kapi
taal9. Er zal meer moeten worden ge"lnves
teerd in schone technologie en schone pro
duktie. Deze verandering van de categorale 
inkomensverdeling komt niet vanzelf tot 
stand. Voorwaarde is bijvoorbeeld een 
flexibele loonvorming zonder koopkracht
garantie. Koopkracht is in dit verband let
terlijk een vies woord. Wie is er nu beter af: 
hij die in koopkracht vooruit gaat en daar
voor meer vuile produkten kan kopen of de
gene die minder koopkracht krijgt maar 
daarvoor schone produkten kan aanschaf
fen? Ook zal de overgang naar een scho
nere produktiewijze gepaard gaan met wij
zigingen in onze economische structuur. In 
sommige sectoren zal moeten worden ge
krompen1D. Drees vergelijkt het met de ver
anderingen tijdens het naoorlogse indus
trialisatieproces, maar dan minder 
ingrijpend11. Het ligt voor de hand dat af
spraken over een dergelijk milieubeleid de 
vorm krijgen van een sociaal akkoord tus
sen overheid en sociale partners12_ Voor de 
overheidsfinancien zijn de problemen niet 
het grootst. Er moet extra geld worden vrij
gemaakt voor achterstallige schoonmaak 
en voorzover heffingen leiden tot een ho
gere collectieve lastendruk zal dit elders tot 
bezuinigingen moeten leiden. De in de Mil
joenennota 1993 voorziene stijging van de 
overheidsuitgaven voor de komende vier 
jaar met f 200 miljoen per jaar is waar
schijnlijk een ondergrens. 

Subsidies 
Bij de allocatie behoren ook de subsidies 
aan de orde te komen. Het gaat hier ten
slotte om het beneden kostprijs ter be
schikking stellen van goederen aan de bur-
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gers. Oat bergt allerlei gevaren in zich, 
waarvan het belangrijkste misschien wei is 
dat de subsidie terecht komt bij mensen 
voor wie deze niet is bedoeld. Daarom is 

De in de Miljoenennota 
1993 voorziene stijging 
van de overheidsuitgaven 
voor de komende vier 
jaar met f 200 miljoen 
per jaar is waarschijnlijk 
een ondergrens 

een permanente kritische bezinning op de 
subsidies noodzakelijk. Op dit moment 
komt daar nog te weinig van terecht. Grote 
vraagtekens kunnen worden gezet bij de 
subsidie van de volkshuisvesting waar val
gens de Nota 'Volkshuisvesting in de jaren 
negentig' zo'n 600.000 huishoudingen met 
een relatief hoog inkomen won en in een ge
subsidieerde waning. Afroming van dit 
voordeel door middel van bijvoorbeeld een 
doorstromingsheffing ligt dan voor de hand. 
Ook voor de omvangrijke subsidies voor het 
openbare vervoer is moeilijk een overtui
gend motief te vinden, behalve de prijsver
houding met het vervoer per auto. Door aan 
zowel openbaar vervoer als aan de auto in 

9. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), Ruimte voor groei, Den Haag 1992. 

10.Een indruk van de sectorale gevolgen schetsen H. den 
Hartog en R.J.M. Maas, Een duurzame econo-
mische ontwikkeling: macro-economische aspecten van 
een prioriteit voor het milieu, Preadvies voor de Ko
ninklijke vereniging voor de staathuishoudkunde, Lei
den/Antwerpen 1990. 

11 W. Drees, Wie zal dat betalen? De financiering', 
Commissie lange termijn milieubeleid, Het milieu: 
denkbeelden voor de 21ste eeuw, Zeist 1990. 

12.Zie oak WRR (1987) en Vermaat (1992). 
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toenemende mate de kosten van de nega
tieve externe effecten met name ten aan
zien van de schade aan het milieu in reke
ning te brengen kunnen de subsidies aan 
het openbaar vervoer worden verminderd 
onder handhaving van een concurrerende 
prijsverhouding met het particuliere auto
vervoer13 In dit verband moet ook de sub
sidiering van het woon-werkverkeer door 
middel van een reiskostenforfait opnieuw 
kritisch worden bekeken. De subsidies voor 
het onderwijs boven de leerplichtige leeftijd 
hebben een denivellerend effect. Een gro
tere particuliere financiering vanuit het in
komen van de ouders dan wei vanuit het 
toekomstige inkomen van de student ligt 
voor de hand. Bovendien gaan veel subsi
dies verloren door gebrek aan studieresul
taten. Een grondiger screening bij de toe
lating tot de universiteiten zou een 
efficientere besteding van overheidsgelden 
bevorderen. 

Dit zijn maar enkele ruw geschetste voor
beelden. Er is aile reden in de nieuwe ka
binetsperiode het thema van de subsidies 
en het aanwenden van de uitgespaarde 
subsidies voor lastenverlichting, de balans
verkorting14, hoog op de agenda te zetten. 

Distributie 
Het lijkt wei alsof de aandacht voor de in
komensverdeling wordt versmald tot de 
koopkracht op minimumniveau. Oat is niet 
terecht. A Is over verdeling wordt gesproken 
dan moet het in de voile breedte worden ge
daan, te beginnen met de mondiale inko
mensverdeling. Ontwikkelingshulp moet 
een absolute prioriteit hebben bij het CDA. 
Dit mag evenwel niet gepaard gaan met het 
sluiten van de ogen voor de effectiviteit van 
het beleid. In de memorie van toelichting bij 
de begroting van Buitenlandse Zaken 1993 
staat dat het niet mogelijk is vast te stellen 
of er een verband is tussen hulp en econo
mische groei. In vele ontwikkelingslanden 
is het kader niet aanwezig waarbinnen de 
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hulp gunstig kan gedijen. Zo'n kader moet 
tenminste bevatten een stabiele overheid, 
een onafhankelijk bankwezen, een onder
nemersklasse en dergelijke. Als dat zo is 
dan pleit dat voor het niet verder versplin
teren van de ontwikkelingshulp over vele 
Ianden, maar kan beter een duurzame re
latie met een aantal geselecteerde Ianden 
worden aangegaan gericht juist op het op
bouwen van de capaciteit en de instituties 
die ontwikkelingshulp effectief doen zijn. 
Zo'n relatie moet niet te vrijblijvend zijn, 
maar zou best de vorm van een contract 
met wederzijdse verplichtingen mogen heb
ben. 

Draagkracht 
Tevens is als het over distributie gaat van 
belang dat het begrip draagkracht weer 
centraal wordt geplaatst ondanks het toe
nemende geschrijf over individualisering 
als een voortschrijdend natuurverschijnsel. 
A Is het over de sterkste schouders gaat dan 
moet worden gekeken naar de gestan
daardiseerde inkomensverdeling, dat is de 
verdeling die rekening houdt met de ver
schillen in leefomstandighdeden. Deze 
wordt steeds schever, met name door het 
toenemend aantal alleenstaanden en 
tweeverdieners. Daarentegen komen de 
huishoudens waarin kinderen aanwezig zijn 
steeds verder onderaan te staan. Nu het al 
of niet het hebben van kinderen in toene
mende mate een kwestie van bewuste 
keuze is, ligt het voor de hand de kinderbij
slag op te trekken in de richting van een kos
tendekkend niveau. Tegen de tijd dat dat is 
bereikt kunnen dan tevens de subsidies 
voor kinderopvang worden afgeschaft en 
de keus voor de wijze van kinderopvang 

13.De negatieve externe effecten van het autoverkeer wer
den rn 1987 reeds geschat op per saldo f 4 a 8 miiJard: 
H.J. van der Kolk/lnstituut voor onderzoek van over
heidsuitgaven, Auto in balans, Den Haag 1989. 

14.Sociaai-Economische Raad. Advies sociaal
economisch beleid op middellange termijn 1988-1992. 
Den Haag 1988. hoofdstuk 3. 
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aan de vrijheid van de ouders worden over

gelaten. In de draagkrachtgedachte past 
ook dat de mogelijkheid van overheveling 
van de belastingvrije voet uit ideologisch 
vaarwater blijft. Het zonder meer afschaf
fen van deze mogelijkheid heeft immers on
aanvaardbare gevolgen voor de inkomens 
van alleenverdieners met een klein inko
men. Deze zouden zelfs met hun netto in
komen onder het sociale minimum kunnen 
geraken. Evenzeer past binnen het concept 
van de belasting naar draagkracht het be
vorderen van een splitsingstelsel. Het valt 
niet te verdedigen dat tweeverdieners die 
beide een inkomen hebben juist onder de 
bovengrens van de eerste schijf veel min
der belasting betalen dan een alleenver
diener die dezelfde draagkracht heeft of 
tweeverdieners die eveneens dezelfde 
draagkracht hebben, maar in verschillende 
schijven zitten. 

Stabilisatie 
Conjunctuurpolitiek lijkt 'uit' te zijn. In een 
verenigd Europa verbonden in een Mone
taire Unie zal dat ook zo zijn. Daarmee kan 
echter niet het bestrijden van onevenwich
tigheden in de economie overboard worden 
gezet, al was het maar omdat er nog steeds 
gestreefd moet worden naar volledige 
werkgelegenheid. Vaak wordt gesteld dat 
voor meer werkgelegenheid de omvang 
van de publieke sector er toe doet. De em
pirische onderbouwing van die stelling is 
niet sterk. Zijn dan de collectieve lastendruk 
en de wig, het verschil tussen brute en netto 
loon, geen beletselen op de arbeidsmarkt? 
Oak die relatie is niet altijd even sterk. Oat 
van elke extra verdiende gulden vaak meer 
dan de helft naar de overheid gaat, dat is 
de marginale wig, is met name van groot 
belang aan de onderkant van het inko
mensgebouw. Juist daar waar de knelpun
ten op de arbeidsmarkt het grootst zijn. Met 
name de problematiek van de reserve
ringslonen, de lonen waarvoor mensen 
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vanuit een uitkeringssituatie bereid zijn te 
gaan werken, ontstaat mede door de om
vang van de marginale wig. Deze wordt bo
vendien op dit niveau nog vaak versterkt 
door allerlei inkomensafhankelijke subsi
dies. Deze mensen zitten in de armoede
val. Het is daarom van belang de marginale 
wig zeker aan de onderkant van het inko
mensgebouw te verlagen. Tegelijkertijd 
moet het arbeidskostenforfait stelselmatig 
worden opgetrokken en kan het kostenfor
fait voor niet-actieven worden afgeschaft. 
Het effect hiervan op de arbeidsmarkt is het
zelfde als het verlagen van het minimum
loon, dat overigens zo langzamerhand als 
wettelijk voorschrift kan worden afgeschaft. 
Uit een oogpunt van stabilisatie is het van 
het allergrootste belang dat het draagvlak 
van onze economie wordt versterkt. Daar
toe moet de arbeidsparticipatie toenemen 
en de werkloosheid worden teruggedron
gen. Het beeld dat in de Sociale nota 1993 
wordt geschetst van een gestaag oplo
pende werkloosheid vanaf 1991 tot 1997 en 
een aantal arbeidsongeschikten dat in 1995 
het miljoen zal overschrijden is niet aan
vaardbaar. Wordt die trend niet omgebogen 
dan zal de uitweg weer zijn het snijden in 
de hoogte van de uitkeringen. Uit een cog
punt van solidariteit een nauwelijks te ver
kopen zaak. Het is niet waar dat een der
gelijke volumeontwikkeling als een soort 
natuurverschijnsel over onze economie 
trekt. Het is veeleer een kwestie van eerlijk 
delen. Een kleine open economie als de 
onze kan zich altijd uit de malaise werken 
door een gematigd kostenbeleid te voeren 
en daarmee een concurrentievoordeel op 
het buitenland te halen. Het is de succes
storyvan de jaren tachtig. Voor de rest van 
de jaren negentig zou dit succes herhaald 
moeten worden. Solidariteit van werkenden 
en niet-werkenden kan de vorm krijgen van 
loonmatiging plus lastenverlichting. Oat kan 
een omgekeerde spiraal in werking zetten. 
Ook dit moet bij voorkeur worden gegoten 
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in de vorm van afspraken tussen overheid 
en sociale partners. 

Financieringstekort 
Vormt het financieringstekort na 1994 nog 
een bedreiging voor onze economie? Als 
het financieringstekort het in het regeerak
koord voorziene tijdpad volgt is in 1994 vol
daan aan de norm van het Verdrag van 
Maastricht voor de Monetaire Unie. Zelfs is 
waarschijnlijk voldaan aan de norm van een 
dalende staatsschuldquote in de richting 
van 60% van het nationale inkomen. Vaak 
wordt de reductie van de omvang van het 
financieringstekort beargumenteerd met 
een beroep op de volgende generatie die 
voor onze schulden moet opdraaien. Oat is 
een enigszins na"feve gedachtengang, 
omdat de volgende generatie immers ook 
in het bezit zal zijn van de staatsschuld. Bo
vendien is de solvabiliteit van de staat niet 
in het geding gezien de grote belangstel
ling, ook vanuit het buitenland, voor Neder
landse schuldtitels. De terugdringing van 
het financieringstekort is vooral geboden 
vanwege de verstoring van de begroting 
door de steeds toenemende rentelast. De 
beleidsvrijheid van elk kabinet wordt in hoge 
mate gefrustreerd door het toenemend be
slag dat de rente-uitgaven leggen op de be
schikbare ruimte. In de jongste Miljoenen
nota staat de verwachting dat in de 
komende vier jaar de rijksuitgaven zullen 
toenemen met f 10,2 miljard. Daarvan is 
f 7,3 miljard bestemd voor rentebetalingen. 
Vanuit dit oogpunt kan het derhalve ge
wenst zijn in de komende periode althans 
tijdelijk een lager financieringstekort na te 
streven dan in 1994 bereikt. Wellicht kan 
dan ook worden teruggekeerd naar een 
meer structureel begrotingsbeleid. Oat 
heeft het voordeel dat de minister van Fi
nancien niet hoeft te Ieven bij de dagnote
ring van zijn tekort. Het mag dan schom
melen random een aan de voorzichtige kant 
vastgestelde evenwichtswaarde. Wei is het 
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zo dat een structureel begrotingsbeleid als 
in de jaren zestig en zeventig niet meer kan. 
Toen werd de omvang van het tekort afge
stemd op het besparingsoverschot van de 
particuliere sector verminderd met de kapi
taaluitvoer voor ontwikkelingshulp. Een 
spaaroverschot hoeft bij de huidige libera
lisatie van de kapitaal- en geldmarkten geen 
probleem voor de stabiliteit van een eco
nomie te zijn. Het is daarom te overwegen 
de suggestie van Van Muiswinkel te volgen 
om de omvang van het trendmatige tekort 
at te stem men op de aanvaardbaar geachte 
omvang van de rente-uitgaven op de be
groting15. 

lnfrastructuur 
Waar extra geld voor moet worden uitge
trokken zijn de investeringen in infrastruc
tuur. Daartoe behoren wegen, spoorwegen, 
ook telematische verbindingen, maar ook 
het human capital. Ook verdient het tech
nologiebeleid grotere aandacht16. Met 
name de infrastructuur is een wapen in de 
verscherpte concurrentie binnen de Euro
pese Gemeenschap. Het aardgasbaten
fonds is een goed begin van een structurele 
financieringsbron. Het ware te overwegen 
in een volgende periode deze financiering 
uit te breiden tot aile aardgasbaten boven 
een zeker vast bedrag, dat aan de begro
tingsmiddelen wordt toegevoegd. Dit heeft 
als voordeel dat deze extra aardgasbaten 
in de vermogenssfeer blijven. Bovendien 
wordt de begrotingsdiscipline bewaard voor 
grote fluctuaties aan de inkomstenkant17. 

Sociale zekerheid 
In het voorgaande is al aan de orde gesteld 
de noodzaak van een succesvol volume
beleid. Politiek gezien moet het als een ne-

15. Van Muiswinkel (1992). 145. 
16. N. van Hulst. ·Technologie als motor van de eco

nomische groei', Economisch Statistische Berichten, 
1992 

17. Zie verder Sociaai-Econom1sche Raad (1988), hoofd 
stuk 5. 
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derlaag worden gezien als steeds weer 
moet worden gegrepen naar het wapen van 
de verlaging van de uitkeringen, aileen 
omdat we er niet in slagen het veel te om
vangrijke volume terug te dringen. In elk 
geval is een duidelijker verantwoordelijk
heidsverdeling geboden. Het is daarom te 
overwegen de werknemersverzekeringen 
gefaseerd over te dragen aan de sociale 
partners. De overheid zou dan kunnen vol
staan met een kaderwetgeving ter voorko
ming van witte vlekken. De premies beho
ren niet Ianger tot de collectieve lastendruk. 
Bijkomend voordeel is dat de vakbeweging 
door deze verzekeringen zelf mede ter hand 
te nemen vee I beter aan klantenbinding kan 
doen. Het free-ridersgedrag van ongeorga
niseerden kan hierdoor afnemen. 

Een tweede probleem dat om een oplos
sing vraagt is de toenemende fraudege
voeligheid doordat in de wetgeving reke
ning wordt gehouden met verschillende 
samenlevingsvormen. Met name bij de bij
standswet en de ouderdomsvoorziening 
doen zich op dit punt problemen voor. Het 
samenwonen van alleenstaanden wordt 
voordelig als dit voor de officiele instanties 
kan worden verzwegen. Wellicht is het te 
verkiezen de uitkeringshoogte niet Ianger af 
te stem men op de alleenverdiener die daar
van ook een partner en twee kinderen moet 
onderhouden, maar ieder individueel een 
halve uitkering te geven. Daarmee wordt Ie
vens een eind gemaakt aan de bevoorde
ling van de alleenstaanden1S. In uitzonde
ringsgevallen kan een beroep worden 
gedaan op de bijzondere bijstand. 

Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg heeft een innerlijke 
drang tot uitgavenstijging al was het maar 
omdat de aanbieder van zorg een grate in
vloed heeft op de omvang van de vraag. De 
stelselherziening probeert de inkomensso
lidariteit te vergroten en verdient daarom 
onze steun. Bezorgdheid bestaat over de te 
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gemakkelijke toegankelijkheid en de te 
grate hoeveelheid voorzieningen die in de 
verplichte verzekering wordt onderge
bracht. De aanspraken op de zorg behoren 
in de wet te staan. Verzekeraars moeten de 
mogelijkheid krijgen verschillende polissen 

Politiek gezien moet het 
als een nederlaag worden 
gezien als steeds weer 
moet worden gegrepen 
naar het wapen van de 
verlaging van de 
uitkeringen, aileen omdat 
we er niet in slagen het 
veel te omvangrijke 
volume terug te dringen 

aan te bieden, waarbij de omvang en de in
houd varieert met de nominale premie. Het 
te verstrekken pakket moet drastisch wor
den opgeschoond om overconsumptie uit 
te bannen. Verder is een verplicht eigen ri
sico noodzakelijk om een te onbeheerste 
kostenontwikkeling in te tomen. Daarnaast 
moet een actief mededingingsbeleid wor
den gevoerd om kartelvorming tegen te 
gaan. Slechts op deze wijze kan de voort
gezette stelselwijziging bijdragen tot een 
beheerste kostenontwikkeling. 

Conclusie 
De hoofdboodschap, oak voor een volgend 
kabinet, blijft de instandhouding van de na
tuurlijke omgeving en de bestrijding van de 

18. Zie oak Drees (1990), 201. 
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werkloosheid en het versterken van het 
draagvlak onder de verzorgingsmaat
schappij. Oat vergt een ommezwaai in het 
denken over rechten en plichten in het om
gaan met zowel het milieu als met de so
ciale zekerheid. De afweging van kosten en 
baten mag worden versterkt door een ieder 
die gebruik wenst te maken van het milieu 
en van niet demografisch bepaalde zeker
heid, en hetzelfde geldt bij subsidies, di
recter te confronteren met althans een dee I 
van de kosten. De regelingen moeten zo
danig zijn dat oneigenlijk gebruik niet Ian
ger wordt aangemoedigd. 

Voor de komende kabinetsperiode bete
kent dit dat minder publieke uitgaven be
hoeven te worden besteed aan sociale ze
kerheid, subsidies en gezondheidszorg. 
Daartegenover staan meer uitgaven voor 
infrastructuur, technologiebeleid en milieu. 
Het is verder wellicht verstandig het finan
cieringstekort een poosje onder de norm 
van de Monetaire Unie, 3% van het bin
nenlands produkt, te Iaten vertoeven, al was 
het maar om de nationale schuldquote ver
sneld te Iaten dalen in de eveneens voor
geschreven richting van 60% van het na
tionale inkomen. De collectieve lastendruk 
moet worden verlaagd om de marginale wig 
met name aan de onderkant van het loon
gebouwte kunnen verminderen. Bovendien 
is de verlaging van de lastendruk noodza
kelijk om loonkostenmatiging te kunnen re
aliseren zonder te grate negatieve gevol
gen voor de koopkracht. Prioriteit dient te 
hebben de bestrijding van de werkloosheid 
en het sparen van ons milieu. De kosten 
daarvoor moeten worden gedragen door de 
burgers en niet worden afgewenteld. Werk 
en milieu gaan boven inkomen. 
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De boekhouders onder ons die nu een in
zichtelijke tabel hadden verwacht waarin 
deze prioriteiten en posterioriteiten in mil
jarden zouden zijn samengevat stel ik te
leur. Een dergelijke tabel kan ieder voor 
zichzelf opstellen als maar aan een voor
waarde wordt voldaan: de raming voor de 
groei van het nationale inkomen moet aan 
de bescheiden kant blijven. Anders rekent 
men zich rijk en creeert men reeds bij voor
baat een periode met Iauter tegenvallers. 
Om de gedachten te bepalen zou ik uitgaan 
van een reele economische groei tussen 
1 ,5 en 2% per jaar. 
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