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DITTRICH OVER WAT GEQAAN IS EN NOG GEBEUREN MOET 

Tussenbalans Balkende 11 
Anderhalf jajlr geleden besloot de D66-fractie van de Tweede Kamer toe te treden 
tot het Kabinet Balkenende 11. Een besluit dat niet over één nacht ijs ging: uniek 
voor de Nederlandse coalitievorming werd het besluit voorgelegd aan de leden 
van D66. Die stemden met overgrote meerderheid in met de deelname, maar wel 
met enkele inhoudelijke kanttekeningtm. . 

DOOR BORIS DITTRICH 

De reden waarom wij wilden deelnemen aan het kabinet was dat ons tijdens de onderhande
lingen duidelijk werd dat .D66, CDA en VVD een gemeenschappelijke hervormingsagenda had
den. Eén van de frustraties tijdens vooral het tweede Paarse kabinet van zowel D66 als de VVD 
was dat de PvdA veel noodzakelijke hervormingen in vooral de sociale zekerheid en gezond
heidszorg niet wilde. In de visie van D66 is de verzorgingsstaat geen doel op zichzelf, maar 
een middel om te bereiken dat mensen zelf de teugels van hun leven in handen kunnen 
nemen. Als de verzorgingsstaat van middel tot doel verwordt, dan is het een valstrik in plaats 
van een trampoline. Mensen afhankelijk van de overheid maken, valt niet onder dé D66-defini
tie van het woord solidariteit. De WAO en de kosten in de gezondheidszorg liepen totaal uit de 
hand en Paars" stond erbij en keek er naar. Toen in het voorjaar 2003 bleek dat de huidige 
coalitiepartijen zich bij die structurele hervormingen konden vinden, was er voldoende inhou
delijke basis en vertrouwen de formatie succesvol af te ronden. Bovendien bleek dat het 
onderlinge vertrouwen zo groot was, dat ook de bestuurlijke hervormingen die hoog op de 
D66-agenda stonden grotendeels verwezenlijkt konden worden. 

Geen blokkade 
Na 'anderhalf jaar ben ik tevreden over de vorderingen die er zijn gemaakt. Nederland wordt 

toekomstbestendig gemaakt. Eén van de grootste uitdagingen voor het kabinet is het verhogen 
van de arbe·idsparticipatie. Het aantal inactieven is in Nederland veel te hoog vergeleken met 

andere landen. Oorzaken zijn 
vooral de lage arbeidsparticipa
tie van mensen boven de 55 jaar 

Dit mag niet het kabinet en de enorme arbeidsonge
schiktheid. Jarenlang is de WAO 

zijn van de coalitiepartijen gebruikt als afvloeiingsregeling. 
D66 staat dan ook op hoofdlij 
nen achter de maatregelen die 
het kabinet over het VUT en pre-

pensioen en de WAO heeft voorgesteld. Eindelijk een kabinet dat de echte problemen van 
Nederland durft aan te pakken. Wij zijn ons volledig bewust van de geringe populariteit van 
deze maatregelen, maar D66 bepleit ze in zekere zin al jaren. We moeten niet weglopen van 
de inhoudelijke overtuiging die we hebben. Zo komt het WAO-voorstel van het kabinet in grote 
lijnen overeen met het WAO-plan dat D66 als. oppositiepartij in februari 2002 publiceerde. Wat 
betreft de VUT: D66 heeft in 1984 al voorgesteld op te houden mensen met belastinggeld te 
stimuleren eerder met werken te stoppen. 
Voor de maatregelen in de zorg geldt in feite hetzelfde. Al onder Paars hee.ft Els Borst plannen 
gelanceerd voor een totaal vernieuwd ziektekostenstelsel. In het huidige voorstel van het · 
kabinet vormen de plannen van Borst de ruggengraat. Ook zij was al tot de conclusie gekomen 
dat een 'andere financieringsopzet , en dus verzekeringssysteem, de enige methode is om de 
explOSief stijgendegezondheidszorgkosten op. tekunnen brengen. Dit kabinet heeft hier zeer 
voortvarend werk van gemaakt. Er zitten voldoende sociale compensaties in het stelsel om 
chronisch zieken en gehandicapten', ouderen, en gezinnen met kinderen tegemoet te komen. 
Overigens zullen er voor kil')deren tot 18 jaar geen premies en geen eigen risico's zijn . . 
Op deze beide terreinen doet het kabinet wat het beloofd heeft. Er is ook geen blokkade door 
één van de coalitiegenoten, zoals onder Paars wel het geval was. 
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Ingenomen ben ik ook met de voortvarende 
aanpak op het gebied van de bestuurlijke 
vernieuwing. Wetsvoorstellen voor de geko
zen hurgemeester (eindelijk!) en het distric
tenstelsel liggen al bijna ter behandeling in 
de Tweede Kamer. Vooral de gekozen burge
meester is een hele prestatie gezien de 
standpunten van het CDA en de VVD in het 
verleden. Ik heb er ook vertrouwen in dat 
deze wetsvoorstellen de komende maanden 
door Tweede en Eerste Kamer aangenomen 
zullen gaan worden. In het jaar 2006 zullen 
zonder meer de eerste burgemeesters in 
Nederland rechtstreeks gekozen gaan wor
den . Eindelijk zullen we dan niet meer met 

. Georgië genoemd kunnen worden als het 
laatste Europese land met benoemde burge
meesters! 
Naast deze twee voors~ellen, die verreweg 
de meeste aandacht van de media krijgen, 
heeft Thom de Graaf ook een enorm project 
gelanceerd : andere overheid. De grote 
publieke onvrede die in 2001 rond Pim 
Fortuyn tot uiting kwam, had voor een 
belángrijk deel te maken met een falende 
overheid. Enerzijds komt dit doordat bur
gers verwachtingen hebben van de overheid 
die niet waargemaakt kunnen worden, 
anderzijds doordat de overheid op veel ter
reinen ook daadwerkelijk faalt. Dit door 
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Thom de Graaf geleide project moet de 
taken van de overheid herdefiniëren en de 
werkwijze reorganiseren. Het resultaat moet 
een kleinere, snellere en betere overheid 
zijn. Ik verwacht veel van dit project dat tot 
een van de grootste uitdagingen van dit 
kabinet moet worden gerekend. Ons doel is 
een overheid die als service-verlener naast 
de burger staat en meedenkt en zich niet 
meer als bureaucratische tegenstander ont
popt. 

Wensen 
Dit overwegend positieve verhaal over de 

vorderingen van dit kabinet tot nu toe 
neemt niet weg dat ik ook kritiek .heb en 
duidelijke wensen voor de komende tweeë- . 
neenhalf jaar. Beginnend met het eerste, 
begrijp ik niet dat D66 zowel in het kabinet 
als in de Tweede Kamer continu de waak
hondfunctie moet vervullen als het gaat om 
investeringen in het onderwijs. 'Met de snel 
groeiende kennisintensiteit van de samen'le
ving neemt het belang van goed onderwijs . 
nog steeds toe. In de huidige geglobaliseer
de economie zal Nederland nooit in staat 
zijn alleen op grond van loonkosten te con
curreren met anderen. Het concurrentievoor
deel moet komen van slimmer werken: een 
hogere arbeidsproductiviteit dO'or het toe
passen van'kennis op alle terreinen. Niet 
voor niets heeft D66 zo hard gevochten voor 
de oprichting van het Innovatieplatform. 
Alleen door middel van voortdurende inno
vatie zal Nederland in staat zijn ons hoge 
welvaartsniveau vast te houden. Je zou zelfs 
kunnen zeggen dat het de taak van de over
heid is ervoor te zorgen dat bestaande tech
nologie versneld veroudert. Vreemd genoeg 
lijkt die notie nog steeds niet voldoende 
doorgedrongen te zijn in het kabinet. De 
maat'regelen in het hogér onderwijs, die 
dankzij de inzet van de Tweede Kamerfractie· 
zijn teruggedraaid, tonen dat eens te meer 
aan. Een leven lang leren betekent ook dat je 
na je dertigste nog met een universitaire 
studie moet kurinen beginnen. En studenten 
van buiten de EU kunnen een wezenlijke bij
drage leveren aan onze kenniseconomie. Dat 
mag de overheid dan best wat geld kosten. 
Het Innovatieplatform heeft een trage start 
gemaakt: Ik l)eb daar vorig jaar kritiek op 
geuit. Maar nu begint deze bundeling van 
macht, geld en hersens op stoom te komen. 
Er zijn 14 adviezen uitgebracht, waaronder 
die over kenniswerkers van buiten de EU, 
die nu nog maar met één loket, één procedu~ 

re en een verlaging van de .legeskosten te 

maken krijgen; het Casimir-project dat de 
uitwisseling van onderzoekers tussen de 
universiteiten en het bedrijfsleven moet 
bevorderen; en de kennisvouchers voor het 
MKB. waarmee bedrijven met een bon bij 
een kennisaanbieder naar keuze onderzoeks
capaciteit kunnen inkopen. Toch zullen de 
belangrijkste adviezen van de platform de 
komende maanden moeten komen. Ik ver
wacht voorstellen die radicaal en vernieu
wend zijn. Bijvoorbeeld rond de financiering 

'" van universiteiten en hoge scholen. We 
mogen daarbij niet bang zijn heilige huiSjes 
omver te gooien. Bestaande belangen en ver- . 
worvenheden moeten ondergeschikt 
gemaakt worden aan toekomstige belangen. 
Het is kwaliteit dat geldt voor D66 en niet 
gewoonte. 
De komende jaren verwacht ik van het kabi
net ook .een duidelijker visie op duurzaam
heid. Een bestendige economie is in de visie 
van D66 ook een duurzame economie. 
Recente uitlatingen over het Kyoto-verdrag 
en de zojuist uitgekomen Nota mobiliteit 
tonen aan dat het kabinet worstelt met het 
duurzaamheidsvraagstuk. OP deelterreinen 
gaat dat heel behoorlijk: de aanleg van de 
ecologische hoofdstructuur, het stopzetten 
van de kokkelvisserij, stimulering van duur
zame energie. Wat ontbreekt is een kabinets
brede overtuiging dat alleen een duurzame 
economie de toekomst heeft. 

Tot slot verwacht ik van het kabinet een veel 
betere communicatie naar de burgers. Dit 
mag niet het kabinet zijn van de coalitiepar
tijen, dit moet de regering van heel 
Nederland zijn. Ministers gaven de afge
lopen maanden fragmentarisch inzicht in 
plannen en voorstellen. Een totaalverhaal 
ontbrak. Dat zal vanaf nu toch echt anders 
moeten. Communiceren met de samenleving 
is een essentieel onderdeel van het taken
pakket van elke politicus. De ministers zuI
len veel meer het grote verhaal moeten uit
eenzetten. De premier moet leiderschap 
tonen en ervoor zorgen dat de communica
tie verbetert. Niet door een communicatie
afdeling uit de grond te stampen, maar door 
zelf met zijn ploeg adequaat uiteen te zet
ten, waarom Nederland veranderen moet. En 
dan niet alleen vandaag en tot de volgende 
verkiezingen, maar ook voor de volgende 
kabinetsperiode en zelfs voor de volgende 
generaties . 

Boris Dittrich is Fractievoorzitter voor D66 in 
de Tweede Kamer 


