
BESTE BORIS~ 

Met het lezen van de troonrede door hare majesteit de koningin -die ondanks haar intonatie niet 
kon verhullen hoe slecht de rede was geschreven- is het ouderwetse politieke leven weer begonnen. 
Politiek gaat weer over problemen, bezuinigen en keuzes' maken. Hopelijk is het persoonlijke get;loe 
rondom politici van de afgelopen twee jaar voor minimaal drie jaar. naar de achtergrond verdwe
nen. De teneur van de troonrede was niet positief. Jij noemde het "harde, maar noodzakelijke 
maatregelen". Tijdens de Algemene Beschouwingen bleek al dat ook volgens D66 niet alle aagekon
digde maatregelen zo hard hoefden te zijn, zoals de VUT-regeling en het behoud van de pil in het 
ziekenfondspakket. 

Het probleem met deze harde maatregelen' is dat de noodzaak is ingegeven door de conjunctuur 
waarin de wereldeconomie zich bevindt en niet doordat in de ·structuur van bestaande regelingen 
prof?lemen zitten en daarom aangepast moeten worden. Sweder van Wijnbergen geeft het pro
bleem van de huidige maatregelen in de NRC van 22 september jongstleden mijns 'inziens juist 
weer: "De aanval op de verzorgingstaat wordt door ieders strot geduwd onder het mom van de 
macro-economische crisis." Hierbij wordt naleving van het stabiliteitspact van de euro als het argu-. 
ment gebruikt om deze bezuinigingen in te gaan. Het probleem is dat niet meer gekeken wordt 
naar de problemen zelf. Neem bijvoorbeeld de WAO. De WAO is al jaren een onderwerp van discus
sie in Nederland. Onder het mom van bezuigingen wordt fors gesneden in de WAO, Het aantál 
arbeidsongeschikten wordt te hoog en daarmee het percentage van mensen dat niet actief deel
neemt aan het arbeidsproces. Het Kenniscentrum van D66 heeft vorig jaar over dit onderwerp een 
Sociaal Liberaal Perspectief gepubliceerd. 

Het kabinet heeft aangekondigd dat het aantal WAO'ers van 60.000 terug moet naar 25.000. 
Blijkbaar is het aantal van 25.000 genoeg om het deel van de bezuinigingen voor rekening van het 
ministeriè van Sociale Zaken rond te krijgen. De afgekondigde maatregelen zijn herkeuring van 
bestaande WAO'ers, verplicht accepteren van werk en de instroom van nieuwe WAO-gevallen te 
beperken tot alleen de werknemers die volledig worden afgekeurd. Op zichzelf valt voor tal van 
maatregelen iets te zeggen, maar a.lleen omdat de huidige structuur niet functioneert: te gemakke
lijk worden mensen in de WAO toegelaten omdat zij op die manier de WW ontlopen. Daarom is een 
striktere keuring nodig. De vraag moet echter gesteld worden waarom niet volledig afgekeurde 
WAO'ers niet terugkeren in het arbeidsproces. Blijkbaar functioneert de wet op de reïntegratie 
onvoldoende. Aanpassing van de wet is daarom nodig. Het systeem rondom de WAO MOET niet lei
den tot minder WAO'ers, maar WAO'ers stimuleren om weer voor zo·ver mogelijk actief te partici
pt:ren in de maatschappij. Dat het uiteindelijke effect een vermindering van het aantal WAO'ers zal 
zijn, is meegenomen. Dit moet het leidmotief zijn. 

De toon van het kabinet -gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer blijkt na de 
Algemene Beschouwingen- roept weerstand op. Dat terwijl een groot deel van de maatregelen van
uit het D66-adagium "liberaal waar het kan, sociaal waar -het moet" goed uit te leggen zijn. Ze 
passen in het sociaallibérale perspectief. Zelfs de premier nam in zijn commentaren rondom 
prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen dit adagium over door te wijzen op de eigen verant
woordelijkheid van de burger. Helaas wordt het hem ook ingegeven door de drang naar bezuini
gingen en komt het niet voort uit een bredere kijk op het functioneren van de samenleving. Als dat · 
namelijk wel het geval was, had de premier niet alleen de vakbonden op hun verantwoordelijkheid 
gewezen van loonmatiging, maar ook de werkgevers aanges(1Yoken op het creëren van banen en 
de verantwoordelijkheid om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer een kans te geven. Hierbij m.oet 
de overheid en ook de politiek zichzelf betrekken. Stel jezelf maar eens de gew~tensvraag hoeveel 
gedeeltelijk arbeidsong~schikten in de Tweede Kamer werken, en bij de fractie van D66! 

Boris, laat het conjuncturele doemdenken los. Die 3% haalt Nederland. wel als de structuur van de 
problemen wordt aangepakt, niet als de 3% de reden is om problemen aan te pakken. C'est Ie ton 
qui fait la musique! D66 moet een ander gelUid laten horen, juist nu we coalitiepartij zijn. Grijp die 
'kans! 
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