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Breken of doorgaan? 
Het huidige kabinetsbeleid, met zijn drastische ingrepen in de sociale zekerheid en 
andere finanèiële voorzieningen, Jeidt tot weerstand onder grote delen van de bevol
king. Velen, ook in de D66 achterban, vrezen dat het beleid een verdere denivellering 
van inkomens tot gevolg heeft. Bovendien wordt betwijfeld of het kabinetsbeieid wer
kelijk een remedie is voor de economische stagnatie. Niet verwonderlijk dat de drie 
regeringspartijen al sinds het aantreden v.an dit kabinet op verlies in de peilingen 
staan - en dat verlies wordt eerder groter dan kleiner. 

DOOR PIETER VAN WIJNEN EN ERIK DEES 

Op zichzelf zijn slechte peilingen niet alarmerend. Zo gaat het immers bijna altijd als er 
impopulaire maatregelen genomen worden. Echter, als in 2007 de financieel -economische situ
atie niet is verbeterd, loopt D66 groot risico wederom electoraal verlies te leiden. Zeker als 
potentiële D66-kiezers hun stem liever geven aan een partij die vanwege haar grootte een sub
stantiële invloed kan uitoefenen op regeringsbeleid. De kans dat D66 - met pakweg vier zetels
dan wederom deelneemt aan het landsbestuur is vrijwel nul. Dan wordt het vechtén in de 
oppositionele marge. 
De vraag is hoe zo'n doemscenario te vermijden. Verdient het de voorkeur om het huidige cen
trum-rechtse kabinet te verlaten? Zo niet, welke koers moet de partij dan varen? 

Aansturen op breuk . 
De kiezer houdt in de regel niet van partijen die een coalitie opblazen. Dat wordt al· gauw 

uitgelegd als· weglopen voor je verantwoordelijkheid. En wie breekt, betaalt (bij de daarop vol
gende verkiezingen). Of er moet 
eeri heel sterk punt liggen, iets 
dat je als partij echt niet over je 

De kiezer houdt niet van partijen kant kunt laten gaan en wat je 
ook goed kunt uitleggen - niet 

die een coalitie opblazen alleen aan de eigen achterban, 
maar ook aan brede lagen van de 

. bevolking. Winst is dan aller
minst verzekerd, maar de geloof

waardigheid is er in ieder geval mee gediend. Zijn er onderwerpen die zich daarvoor lenen? 

In het Hoofdlijnenakkoord heeft D66 zich in verregaande mate gecommitteerd aan de reeds 
door het kabinet Balkenende I geïnitieerde plannen voor een herstructurering van de sociaal
economische orde: meer eigen verantwoordelijkheid van de burger, een kleinere rol van de 
overheid, meer marktwerking. Vergroting van welvaartsverschillen tussen burgers wordt geac
cepteerd. De herziening van het prepensioen, langere werktijden, loonkostenbeheersing, een 
hogere pensioenleeftijd en een verdergaande liberalisering van de energiesector versterken het 
beeld. Naast de · D66-bewindslieden steunt ook de Tweede Kamerfractie het saneringsbeleid van 
het kabinet. Grote meningsverschillen over sociaal-economische onderwerpen kunnen dan ook 
geen ·grond zijn om te breken. 
D66 moet toch proberen haar sociaal-liberale kant te laten zien met voorstellen om enkele 
scllerpe kantjes van het saneringsbeleid weg te halen. Deze voorstellen zullen echter noodza
kelijkerwijs dichter in de buurt liggen van de standpunten- van CDA en VVD dan die van de 
·PvdA en Groenlinks. 
Over kenniseconomie en onderwijs zijn de coalitiepartijen ook behoorlijk eensgezind. De drie 
regeringsfracties bedongen in september gezamenlijk het terugdraaien van een aantal bezuini
gingsmaatregelen op het gebied van kennis en onderwijs. D66 mag dan regelmatig het voor
touw nemen, CDA en VVD volgen wel. Omdat D66 in het Hoofdlijnenakkoord zijnonderwijsei
sen al heeft vastge legd. De enige mogelijkheid voor een controverse zou zijn een snel 
economisch herstel en vervolgens onvoldoende extra impulsen voor kenniseconomie en onder
wijs. Dat scenario is zeer onwaarschijnlijk voor de komende twee jaar. 
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Op het terrein van bestuurlijke vernieuwing 
ligt de situatie anders. CDA en W.D bedenken 
van alles om de uitgewerkte plannen over 
gekozen burgemeester en kiesstelsel van 
minister De Graaf te dwarsbomen. Bij voort
durende obstructie zou dit voor D66 een 
legitieme reden kun'nen zijn met het kabinet 
te breken. Maar of dit onderwerpen zijn 
waarop je moet breken is sterk de vraag. 
Kiezersonderzoeken laten keer op keer zien 
dat maar' een klein deel van de burgers de 
huidige institutionele vormgeving van ons 
politiek systeem als een groot probleem 
beschouwt. De kennis en interesse van de 
gemiddelde burger voor de door.D66 beplei
te voorstellen is gering. 
CDA en VVD zijn niet -langer principieel 
tegen veranderingen - ook dit is vastgelegd 
in het Hoofdlijnenakkoord. Ze hebben kri
tiek op de concretiseringen van De Graaf. Bij 
,een kabinetscrisis vanwege bestuurlijke 
vernieuwingsthema's kan 
de uitleg aan de kiezer dan 
ook gemakkelijk verzanden 
in technische details. CDA 

'aansturen op een breuk ongeloofwaardig. En 
breken op een subjectieve grond ("er was 
geen chemie meer") valt ook niet uit te leg
gen. Het enig.e alternatief is dan 'Ook: door
gaan. 

Hoe door te gaan·? 
Om succesvol te zijn in een kabinetsdeel

name en een nieuw electoraal verlies te ver
mijden is optimale zichtbaarheid geboden. 
Hoe dient de partij -met slechts enkele 
bewindslieden en een kleine fractie- zich de 
komende jaren te profileren? 

Bij de twee laatste Tweede Kamerverkiezin
gen werd onderwijs door een grote groep 
burgers genoemd als een van de belangrijk- ', 
ste nationale onderwerpen. Dat valt samen 
met de nadruk die D66 de laatste jaren heeft 
gelegd op het belang van kennis in brede 
zin. Die insteek heeft voor de partij electo-

D66 

raal dan ook gunstig uitge
pakt. Tijdens de verkiezin
gen van 2003 waren ' 
burgers die onderwijs 
noemden als een van de en VVD zullen betogen dat 

D66 zich rigide heeft opge
steld. Het lijkt dan ook ver
standig op verschillende 
aspecten flink water bij de 
wijn te doen om de dos
siers tot nieuwe wetgeving 
te brengen. 

heeft zich 

belangrijkste problemen 
van het land significant 
sterker geneigd D66 te 
stemmen. Het lijkt erop 
dat D66 in toenemende 
mate wordt gezien als de 
eigenaar van dit i~sue. De 

rigide opgesteld 
Bovendien zijn er andere, 
minder ingewikkelde voor-
stellen denkbaar om de 
band tussen kiezer en 
gekozene te verbeteren. Vernieuwing kan, 
behalve bestuurlijk, ook politiek en maat
schappelijk gestalte krijgen. 
Over veiligheid, immigratie en integratie van 
minderheden heeft D66 genuanceerdere 
ideeën dan CDA en VVD. Meer dan de twee 
rechtse partijen vindt D66 dat een strenger 
beleid op deze terreinen niet ten koste mag 
gaan van de privacy van burgers, mensen
rechten en culturele diversiteit. Of dat ver
schil groter of kleiner wordt is' de vraag. Dat 
hangt mede af van de koers die de VVD gaat 
varen. De recente commotie rond kamerlid 
Wild ers laat zien dat men diens nog hardere 
lijn voorlopig niet volgt. Daarmee is de kans 
gering ,dat veiligheid en integratie issues 
D66 een aanleiding zullen geven met. het 
kabinet te breken. 
Kort samengevat: op geen van de belangrijk
ste beleidsterreinen vallen onoverbrugbare 
meningsverschillen te verwac,hten. Dus is 

ingeslagen koers van de ' 
nadruk op onderWijS dient 
daarom te worden geïnten
siveerd. Het is een onder-

werp waarmee de partij met name de stem 
van jongere en hoger opgeleide kiezers kan 
winnen. 
Vaak wordt beweerd dat de aandacht voor 
het milieu altijd omgekeerd evenredig gere
lateerd is aan de aandacht voor de econo
mie. In e.conomisch slechte tijden raakt het 
milieu op de achtergrond. Ook nu zou dat 
het geval zijn. Kiezersonderzoeken weer
spreken deze verwachting echter. In 2003 
noemde nog altijd zo'n vijftien procent van 
de kiezers de toestand van het milieu als 
een van de belangrijkste nationale proble
men. Sinds de jaren negentig heeft alleen . 
Groenlinks nog het imago van een m'ilieube
wuste partij. D66 zou dit ecologische mono
polie van Groenlinks moeten doorbreken. 
Een hernieuwde sterke nadruk op milieu -in 
het bredere kader van duurzaamheid- kan 
samengaan met beleidsdoelen als welvaart, 
economische groei, solide overheidsfinanci-
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ën, liberalisering en werkgelegenheid: 
Minister Brinkhorst heeft al stappen in de 

goede richting gezet met meer aan~acht 
voor technologische innovatie en de ontwik
keling van alternatieve energiebronnen. Het 
streven naar een combinatie van economi
sche groei en milieubehoud geeft een sterke 
impuls aan kennisgroei en technologische 
innovatie, en levert unieke goederen en 
diensten op, die concurrentie met minder 
innoverende lagelonenlanden mogelijk 
·maakt. Met een sterke nadruk op duurzaam
heid kan D66 zich onderscheiden van coali
tiepartners CDA en VVD. Ten opzichte van 
een partij als Groenlinks kan D66 zich profi
leren als partij die milieubehoud niet· ten 
koste wil laten gaan van welvaart en een vrij 
economisch verkeer. Binnen het kader van 
strenge en consequent uitgevoerde milieure
gels kunnen bedrijven het spel van de vrije 
markt blijven spelen. 
Na . "ll . september" en de 
perikelen rond Pim Fortuyn 
is het opinieklimaat bij de 
issues veiligheid, tmmigra-

uitspraken en beleid van de regering de pri
vacyrechten van burgers te veel schenden, 
een louter negatief beeld oproepen van nieu
we Nederlanders of de indruk wekken dat 
uiteindelijk niet integratie maar assimilatie 
gewenst is. Het uitspreken dat culturele 
diversiteit niet problematisch is zolang nieu
we Nederlanders de Nederlandse t~al spre- . 
ken, volwaardig deelnemen aan het econo
misch en maatschappelijk verkeer en de 
beginselen van de rechtsstaat accepteren, 
zal op zijn minst bij een grote minderheid 
van het electoraat een welwillend oor vin
den. Kortom: als regeringspartij kan D66 het 
in hoofdzaak eens zijn met de doelstellin
gen van het veiligheid- en integratiebeleid 
van het kabinet en tegelijkertijd haar pro
gressieve profiel tonen door kritisch de 

\ ' . 

ingezette middelen te volgen. 

Voor D66 liggen er, samenvattend, met name 
kansen om zich electo'raal 
gunstig te profileren op 
de volgende thema's: 
onderwijs; kennisecono-

tie en integratie drastisch 
veranderd. Ook bij zowel 
het potentiële als het daad
werkelijke electoraat van 
D66 is nu een meerderheid 

Hoe dient 
mie, milieubehoud en 
rechtstatelijke en humani
taire randvoorwaarden bij 
de aanpak van veiligheid
en integratieproblemen. 
Vervolgens is het van 
groot belang de standpun
ten helder en begrijpelijk 

D66 zich 
. voorstander van een harde

re aanpak van criminaliteit, 
een strikter toelatingsbe
leid van asielzoekers en 

te profileren? 

sterkere inspanningen van 
niet-westerse allochtonen 
om zich te integreren in de 
Nederlandse samenleving. 
Dit betekent echter geenszins dat D66 op 
deze thema's geen eigen gelUid meer kan 

. laten horen. De middelen die worden inge
zet conflicteren gemakkelijk met waarden 
die centraal staan in de humanistïsch liber
taire rechtstatelijke traditie die D66 ver
tegenwoordigt. De D66-fractie kan regelma
tig op de rem trappen als zij vindt dat 

te presenteren. De 
inhoud, en niet de proce
dure van politiek of de 
politieke cultuur, moet 

daarbij centraal staan. Termen als 'andere 
politiek' en 'genuanceerd denken' volstaan 
niet om het antwoord van D66 op heden
daagse maatschappelijke problemen aan te 
geven. 

Pieter van Wijnen is politicoloog en is gespeci
aliseerd in kiezersonderzoek. Erik Dees is 
coördinator Kenniscentrum D66. 


