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Biefstuksocialisme 
met Bolkestein-saus 

Sommigen, ook in de PvdA, 
maken zich druk over de 'paarse' 
identiteit van het kabinet-Kok. 
Zij zijn teleurgesteld, dat de af
wezigheid van het CDA in deze 
coalitie niet meer oplevert dan 
gezever over individualisering in 
het regeerakkoord en een nieuwe 
winkelsluitingswet. Weinigen, 
ook in de PvdA, maken zich druk 
over het sociaal-democratische 
gehalte van het kabinet en het 
voorgenomen beleid. Natuurhjk, 
het is een kabinet van 'gemengde 
samenstelling' en dat betekent 
water in de rode wijn, maar de 
inbreng van de PvdA moet tach 
uit meer blijken dan aileen een 
premierschap voor de heer Kok. 
Om met Burger te spreken: 'er 
moet voor de PvdA wel iets te 
regeren vall en'. Oat het regeer
akkoord door Klop, adjunct
directeur van het wetenschappe
lijk instituut voor het CDA, met 
goede argumenten is omschreven 
als een zuiver liberaal program 2 , 

en dat Leijnse naar aanleiding van 
hetzelfde akkoord in dit blad 
spreekt van de CDA-isering van 
de PvdA3, geeft dan ook te den
ken. Een onbevooroordeelde 
lezer van Koks 'Keuzen voor de 
Toekomst' zal moeten toegeven 
dat het een prima programma zou 
zijn voor een coalitie van co A en 
vvo: vee! meer dan het veilig 
stellen van hoogte en duur van de 
uitkeringen voor twee jaar zit er 
voor de PvdA niet in. Waarom 
he eft de PvdA dat geaccepteerd? 

Rechtse propaaanda 
Het is te gemakkelijk de oorzaak 
te zoeken in regeergeilheid, ge
brekkige onderhandelingstak
tiek, of de moeilijke positie waar
in de koningin Kok manoeu
vreerde met de informatie-op
dracht. Er is iets anders en funda
mentelers aan de hand. CDA en 
vvo voeren - verkiezing in, ver
kiezing uit - een campagne waar
in de sociaal-democraten worden 
voorgesteld als geldverkwisters 
en belastingverhogers. Die pro
paganda is aantoonbaar onjuist. 
De groei van de Nederlandse 
overheidsuitgaven blijkt ook uit 
internationaal-vergelijkend on
derzoek niet samen te hangen 
met PvdA-deelname aan de rege
ring4. Sociaal-democratische mi
nisters van Financien als Lief
tinck, Hofstra, Duisenberg, en 
Kok behoren tot de meest zuinige 
schatkistbewaarders die ons land 
heeft gekend. Niet het door 
rechts zo vermaledijde kabinet
Den Uyl, maar het kabinet Van 
Agt-Wiegel heeft de overheids
financien pas echt Iaten ontspo
ren: men kijke de o ECD-cijfers er 
maar op na. Tach is de PvdA ken
nelijk zelf overtuigd geraakt van 
de rechtse propaganda. Kok, zich 
opwerpend als de Drees van de 
jaren '90, wilde van dat imago af. 
Het gevolg daarvan is dat ook de 
PvdA zich heeft geschaard achter 
de norm dat de collectieve lasten
druk (belastingplus premies) niet 
omhoog mag (en als het kan eer
der omlaag moet). 

Kok zette daarmee als minister 
van financien het beleid van de 
eerste twee kabinetten-Lubbers 
voort. Op gezette tijden is zo'n 
harde financiele norm best func
tioned, omdat zij dwingt tot her-
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overweging van bestaande be
lcidsprogramma's. Het publieke 
domcin is net een tuin waarin 
g regcld gesnoeid moet worden 
om wild- en scheefgroei tegen te 
gaan. Wanneer zij over een lan
gere tijd wordt vastgehouden 
leidt d norm dat de lastendruk 
nict mag stijgen echter tot wat 
Thijs Woltgens zo treffend het 
Odysseus-complex heeft genoemd: 
net als Homeros' held binden 
politici zich vast aan de mast van 
ecn financiele nym om zich zo te 
be chermen tegen de Sireense 
verleiding om geld uit te geven5. 
Elkc bcleidsmatige afweging die 
leidt tot nieuwe of extra uitga
ven, hoe noodzakelijk ook, is zo 
ondergeschikt aan de financiele 
norm dat de lastendruk niet mag 
tijgen. 

DwanamatiB bezuiniaen 
Zo kwamen wij al gauw in een 
toestand dat het dwangmatige 
bezuinigen schadelijke vormen 
beg on aan te nemen. Het gekke is 
namelijk dat de overheid in Ne
derland, vergeleken met andere 
Ianden helemaal niet zo groot is: 
relatief gezien minder ambtena
rcn, nauwelijks staatsbedrijven, 
enzovoort. Er vie! niet zoveel 
meer te bezuinigen, maar alles 
wcrd wei steeds duurder, en er 
kwamen nieuwe problemen bij. 
Toch mocht de lastendruk niet· 
omhoog, had ook de PvdA afge
sproken. Het kabinet had zichzelf 
in het nauw gedreven, en een kat 
in het nauw gaat gekke sprongen 
maken. Welnu, dat gebeurde 
ook. Een zo'n gek ding was dat 
Den Haag ging decentraliseren. 
Aller lei taken werden van het rijk 
aan de gemeenten overgedragen, 
maar de gemeenten kregen voor 

die taken minder geld dan het rijk 
vroeger had. Zo werden in heel 
Nederland de wethouders ver
antwoordelijk voor de bezuini
gingen die het kabinet eigenlijk 
nietmeer kon vinden. 

Nadat aldus de laatste Iucht uit de 
rijksuitgaven was geperst, restte 
nog slechts een mogelijkheid: de 
sociale zekerheid. Aileen in dat 
opzicht is de Nederlandse publie
ke sector een van de grootste bin
nen de o E co, en er kwamen 
steeds meer arbeidsongeschikten 
en werklozen bij. Niet iedere 
w A o-er was werkelijk invalide, 
en niet iedereen zonder baan 
werkte niet meer, maar beter 
selecteren aan de poort van de 
sociale zekerheid zou te lang du
ren. Er was geld nodig, en de pre
mies mochten niet omhoog. 
Overhaast werd zo tot de w A o
ingreep besloten. Wij weten hoe 
dat afliep: er werd gekort op de 
hoogte en duur van de uitkerin
gen. Vervolgens ging heel Ne
derland zich al dan niet collectief 
bijverzekeren bij een particuliere 
maatschappij. Wat is er dus ei
genlijk gebeurd? De WAo-pre
mie is in feite gewoon verhoogd. 
Wij betalen die hogere prernie 
niet aan de overheid, want dan 
zou de collectieve lastendruk om
hoog gaan, maar wij betalen dat 
aan een commerciele verzeke
raar. Anders dan de overheid 
moet dat bedrijf wei winst rna
ken, en dus is onze premieverho
ging nog eens extra hoog. Af
gezien daarvan maakt het voor u 
en voor mij niets uit of wij nu aan 
de Staat der Nederlanden of aan 
de Nationale Nederlanden pre
mie betalen, maar Kok en Lub
bers konden door deze true trots 

vermelden dat de collectieve las
tendruk niet was gestegen. 

En nu naar het regeerakkoord 
van het kabinet-Kok. Waarom 
mislukte de vorming van het 
paarse kabinet de eerste keer? 
Kok en Bolkestein waren het eens 
dat de collectieve lastendruk a)
weer niet omhoog mocht, maar 
liever omlaag. Dus moest er op
nieuw bezuinigd worden. Bolke
stein vond dat het niet meer van 
de overheid zelf af kon: er moe
ten juist gevangenissen bijge
bouwd, de universiteiten ver
slonzen, enzovoort. Dus moest 
het opnieuw uit de sociale zeker
heid. Kok had in zijn verkiezings
campagne echter juist gezegd dat 
het daar na de W A 0 even rustig 
zou blijven. In de tweede ronde 
vonden zij een compromis: toch 
weer een beetje bezuinigen op de 
overheid en toch ook weer op de 
sociale zekerheid (de w A a-true 
wordt herhaald met de privatise
ring van de Ziektewet), en in de 
zomer van 1996 kunnen ook 
hoogte en duur van de uitkerin
gen weer onder het mes komen. 

Het resultaat van dit alles is een 
pakket 'Keuzen voor de Toe
komst' waar ik de PvdA niet of 
nauwelijks in kan herkennen. De 
sociale zekerheid wordt, daar wil 
ik best om wedden, op termijn 
verder uitgekleed. Ook de over
heid verloedert langzaam maar 
zeker voort. Dit keer lijkt vooral 
het onderwijs aan de beurt. Het 
regeerakkoord spreekt eufemis
tisch over 'versobering' en ver
zint quasi-didactische argumen
ten voor ordinaire bezuinigingen. 
Nederland zal nooit tot de lage
lonen Ianden behoren, dus wij 
moeten internationaal concurre-
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ren met onze hoge produktiviteit 
en ons hooggeschoolde perso
neel. Op scholing bezuinigen is 
de kip met de gouden eieren 
slachten. Vroeger liep Nederland 
voorop als het ging om onder
zoek, maar nu bungelen wij 
onderaan in de OECD. Ook al 
door bezuinigingen. 

Het is niet aileen het onderwijs. 
Het is ook de gezondheidszorg, 
waar iedereen kan zien dat ons 
land vergrijst en dus begrijpt dat 
we straks meer bejaardentehui
zen en verpleeghuizen nodig heb
ben voor hulpbehoevende en de
mente ouderen. En dat wij men
sen moeten betalen om in die 
tehuizen voor de ouderen te zor
gen. Nu is er al een schreeuwend 
tekort aan bedden en aan perso
neel, onder meer doordat in die 
sector, waar echt zwaar werk 
gedaan wordt, schandelijk lage 
lonen betaald worden. Het re
geerakkoord zegt daarover niet 
meer dan dat de bezuinigingen op 
de bejaardenoorden niet door 
gaan. Het is ook de politic waar 
aile mooie verhalen over bestrij
ding van de criminaliteit zich 
slechts mondjesmaat vertalen in 
geld voor meer blauw op straat. 
Zo zijn meer voorbeelden te noe
men. De PvdA was altijd de partij 
die goed zorgde voor de publieke 
zaak. Niet door er maar geld in te 
pompen, maar door zo zuinig 
mogelijk te zorgen dat wat nodig 
was in het algemeen belang ook 
gebeurde: de Aow, het onder
wijs, de Deltawerken, enzo
voort. Ik ben zo bang dat de PvdA 
dat nu allemaal helpt afbreken, of 
niet meer onderhoudt, alleen 
maar omdat de collectieve lasten
druk heilig is verklaard. 

Wia- verarotina 
En waarom mogen belastingen en 
premies niet omhoog? Het stan
daard antwoord is dat dan de 
loonkosten omhoog zouden 
gaan, en dan kan ons bedrijfsleven 
niet meer concurreren. Dat denk 
ik ook, maar je kunt ook de belas
tingen of premies verhogen zon
der dat de bruto lonen stijgen. 
Dat kan als wij allemaal evenveel 
bruto krijgen, maar daarvan min
der netto over houden. Zo deed 
Drees dat ook na de Tweede 
Wereldoorlog. In plaats van wig
verkleining is wig-vergroting ge
boden. Natuurlijk, ik heb ook lie
ver lastenverlichting, maar niet 
als die lastenverlichting direct 
weer te niet wordt gedaan door
dat ik rnij duurder particulier 
moet gaan bijverzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid, langduri
ge ziekte, werkloosheid, en 
ouderdom. Ik wil ook geen las
tenverlichting als dat ten koste 
gaat van de kwaliteit van het 
onderwijs van mijn kinderen, van 
de veiligheid op straat, van de 
verzorging die ik zelf misschien 
over een aantal jar en nodig heb. 

Bovendien maakt het niet zoveel 
uit in onze koopkracht omdat 
bijna alles zo vee) goedkoper is 
geworden. Hoe kan dat nou, er is 
toch inflatie? Ja, maar de inflatie 
gaat niet zo snel, of de productivi
teitsstijging achterhaalt haar wei. 
Ik heb pas een nieuwe televisie 
gekocht, want de oude had het na 
veertien jaar begeven. Die nieu
we is vee) mooier (afstandsbedie
ning, een groter beeld, tele
tekst), maar hij is bijna tweehon
derd gulden goedkoper dan dat 
oude toestel veertien jaar gel eden 
was. Mijn TV is geen uitzonde-

ring. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek heeft laatst voor een 
groot aantal produkten uitgere
kend wat zij in 1 9 53 kostten en 
wat zij nu kosten. Dat heeft het 
CBS niet uitgedrukt in geld, maar 
in het aantal minuten dat een 
gerniddelde arbeider in de indus
trie er voor moe(s)t werken. 
Hier zijn wat voorbeelden6 : 

•953 '993 

(in minuten) 

kilo aardappelen 8 

liter voile melk 11 4 

pijpje bier 14 

witbrood (Boo gram) 19 6 

margarine (250 gram) 22 3 

kilo suiker 44 5 
6 eieren (klasse 2) 55 4 

pond Goudse kaas 82 19 

koffie (25o gram) 102 7 

pond varkenslappen 111 22 

Wat ik hiermee zeggen wil, is dat 
er een asymmetric bestaat tussen 
de publieke sector en de markt. 
In de publieke sector is veel min
der ruimte voor produktiviteits
stijging dan in de marktsector: 
het voeren van clemente patien
ten en het onderwijzen van kin
deren kan niet of nauwelijks 
geautomatiseerd worden; het 
maken van televisies en het brou
wen van bier wei. Lastenver
lichting en wigverkleining geven 
tezelfdertijd aan individuele bur
gers meer geld waar het door de 
productiviteitsstijging niet nodig 
is, en aan de publieke zaak minder 
geld waar door hoge arbeidsin
tensiviteit de kosten relatief ge
zien juist stijgen. 

In de PvdA mag je dit soort din
gen eigenlijk niet hardop meer 
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z gg n. Een Kamerlid krijgt dan 
n t g en spreekverbod. Op het 
ongr over het regeerakkoord 

werd aileen maar geapplaudis
eerd en vergat men bijna te 
t mmen. Aileen toen het hon

d rd-jarig bestaan van SDAP/ 

PvdA werd gevierd was daar 
g lukkig het oud-Kamerlid en de 
oud-hoogleraar Van der Doel 
nog. Hij was de enige die echt wat 
te zeggen had: bezuinigen op de 
ociale zekerheid en de voorzie-

ningen om zo de netto lonen te 
kunnen ontzien, zei hij, dat is 
biefstuk-socialisme. Biefstuk-so-

Biefstuksocialisme 
nog steeds in trek 

ederland is geen club. Daarom 
kunnen belastingen en sociale
verzekeringspremies niet wor
den vergeleken met de contribu
tie voor sportclub of toneelver
eniging. Contributie betaal je op 
basis van vrijwilligheid. Wie 
meent dat hij voor zijn centen 
onvoldoende terug krijgt, kan het 
lidmaatschap van een vereniging 
per omgaande opzeggen. Bij belas
tingen en sociale premies ligt dat 
een slag anders. Het gaat immers 
om aedwonaen afdrachten aan de 
publieke sector, zonder dat daar 
- in het algemeen gesproken -
een direct aanwijsbare, individu
ele tegenprestatie tegenover staat. 
Aileen door te verhuizen naar een 
ander land kunnen burgers zich 
aan belastingbetaling onttrekken . 
De kosten van zulk stemmen met 
de voeten zijn voor doorsnee
burgers echter torenhoog. 

cialisme met Bolkestein-saus: dat 
is kennelijk de 'Keuze voor de 
Toekomst' van het kabinet-Kok. 
Maar u zult mij wei een zeur vin
den: we regeren toch weer? 

RUDY B. ANDEWEG 

(geen econoom) 

Noten 
1. Een eerdere versie van dit artikel ver
scheen in Links Parkeren, kwartaalblad van 
de afdeling·Katwijk van de PvdA, okto
ber 1994-. 
2. C.J .Klop, inleiding op een bijeen
komst van de Vereniging Thorbecke 
over de kabinetsformatie 1994-, 
Nieuwspoort, 1 7 oktober 1994-. 

Scandinavische- en Beneluxlan
den kennen (veruit) het hoogste 
belasting- en premiepeil van aile 
westerse industrielanden. Wan
neer belastingen en sociale pre
mies zwaar drukken op inko
mens, bestedingen en persoonlij
ke vermogens, zullen contribu
abelen vaak zoeken naar legale en 
illegale wegen waarlangs zij zich 
aan hun afgedwongen bijdrage 
kunnen onttrekken. Uit dergelij
ke gedragsreacties blijkt diepe 
onvrede met de hoogte van de 
'contributie'. Het gaat hierbij om 
gedragingen met vaak ailerlei 
negatieve gevolgen voor de om
vang van de koek die in ons land 
valt te verdelen. 
Van belang is hierbij dat de sociale 
prernies hoofdzakelijk drukken 
op inschakeling van (lager betaal
de) arbeid. In het verleden zijn 
stijgende collectieve lasten voor 
een dee! afgewenteld, doordat 
extra looneisen werden gesteld 
en gehonoreerd. Werknemers 
blijken niet bereid te zijn de voile 

3· F.Leijnse, 'DecoA-iseringvande 
PvdA; een kritiek op het regeerak
koord', Socialisme en Democratie, 

jrg.51: • o ( 1994-), pp.4-4-2 -4-54-
4-· Andries Hoogerwerf, 'De Groei van 
de Overheid sinds 1 900: as pecten van 
omvang, ontwikkeling, onevenwichtig
heid en overbelasting', Bestuursweten
schappen,jrg. 31 (1977),p .24-8. Uit 
ander onderzoek blijkt overigens dat de 
afwezigheid van een verband tussen soci
aal-democratische regeringsdeelname en 
groei van de overheidsuitgaven in 
Nederland nogal uitzonderlijk is: zic 
David R. Cameron, 'The Expansion of 
the Public Economy: a comparative ana
lysis', American Political Science Review, 
V.72 (1978), p.1255. 
5. M.A.M. Woltgens, Eerherstel van de 
Politiek, lezingTechnische Universiteit 
Eindhoven, 24- september 1990 
6. N Rc-Handelsblad, 7-9-94-, p. 17 

prijs van de verzorgingsstaat ten 
laste van het netto loon op tafel te 
leggen. Oplopende lasten hebben 
ban en gekost. 

Hoge tarieven schrikken po
tentiele toetreders tot de 'witte' 
arbeidsmarkt af en verleiden ve
len tot het zoeken naar mazen in 
de belastingwet. Anderen fraude
ren. Bij een omvang van voor de 
fiscus verzwegen transacties van 
dertig tot zestig miljard gulden 
per jaar moeten de als gevolg van 
dit 'zwarte circuit' door de schat
kist gederfde rniljarden door de 
overige belastingbetalers worden 
opgebracht. Dat verhevigt legale 
pogingen om de heffingen te ont
gaan. 

Inderdaad ligt de oorzaak van 
het hoge belasting- en premiepeil 
in Nederland niet bij de omvang 
van het overheidsapparaat, maar 
geheel bij de overdrachten aan 
gezinnen, in de vorm van uitke
ringen en allerhande subsidies, en 
daarnaast bij de opgezwollen ren
tebetalingen op de staatsschuld. 
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