Goed uitgerust naar Prinsjesdag
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M

inister Bos presenteert
volgende week zijn
begrotingsplannen
voor 2010. Normaal
gesproken zou ik morgen, met
vele anderen, de begrotingsstukken onder embargo ontvangen,
zodat wij ons in het weekeinde
kunnen voorbereiden op de drukte die traditioneel na Prinsjesdag
losbarst. Dankzij enkele journalisten die niet netjes met een
embargo kunnen omgaan, heeft
de regering besloten om de stuk-

ken niet eerder ter beschikking te
stellen. Een kinderachtig spel,
van beide zijden. Onderzoekers,
die zich wel netjes aan de richtlijnen houden, worden door dit
infantiele gedoe gedupeerd.
Alleen mijn vrouw is blij, want het
betekent dat ik dit weekeinde
niet hoef te werken.
Maar goed, wat kunnen we volgende week verwachten? Ik heb
geen hooggespannen verwachtingen. Een jaar geleden hoopte
minister Bos nog dat hij de eerste
minister van Financiën in decennia zou zijn die gedurende zijn
gehele periode een begrotingsoverschot kon laten zien. Dat is
dus anders gelopen, al kan hij
daar in dit geval zelf niet veel aan
doen.
Met wetenschap achteraf doen
de begrotingsdiscussies van vorig
jaar, daags na de val van Lehman
Brothers, nu enigszins bizar aan.
Toch viel de ware omvang van de
ramp op dat moment nog niet
goed in te schatten. Ik verwacht
wel dat de regering veel woorden
zal wijden aan de gevolgen van de
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wereldwijde recessie. Minder
aandacht verwacht ik daarentegen voor de gevolgen van het veel
te optimistisch ramen van de
energieprijzen en het al voor de
crisis oplopen van het structurele
begrotingstekort. Want dat de
overheidsfinanciën in ons land
kwetsbaar zijn voor tegenvallers
is weliswaar door de crisis nogmaals genadeloos aangetoond,
maar die kwetsbaarheid kunnen
dit en vorige kabinetten zichzelf
aanrekenen.
Zal het kabinet krachtige maatregelen aankondigen om de overheidsfinanciën op orde te brengen? Ik hoop het van harte. Hier
heeft het kabinet eerder dit jaar
natuurlijk een krachtige positie
ingenomen ten aanzien van het
verhogen van de AOW-leeftijd. Of

Anders dan de
overheid heeft de
particuliere sector in
ons land jaar in jaar uit
een spaaroverschot

het kabinet in dit dossier de rug
recht houdt nu de FNV zijn uiterste best doet om een stevige
maatschappelijke weerstand te
organiseren zal moeten blijken.
Maar nieuw is het allemaal
natuurlijk niet, al zou het mooi
zijn als het nep AOW-spaarfonds
en passant zou worden afgeschaft. Ik ben wel benieuwd naar
de plannen van de FNV. Wie gaat
onze welvaart op peil houden als
de relatief bejaarde FNV-achterban er straks niet meer is?
Uiteraard zal het kabinet woorden wijden aan de woningmarkt.
Die zit op dit moment op slot.
Deels door de crisis, maar ook
door de in 2007 doorgevoerde lastenverzwaring voor de eigenaren
van dure huizen. Daar zal men
het waarschijnlijk niet over hebben. Wellicht wel over het feit dat
mensen zich diep in de schulden
hebben gestoken om een woning
te kopen. Waarbij traditiegetrouw
over het hoofd zal worden gezien
dat de Nederlanders gemiddeld
altijd meer sparen dan lenen.
Want anders dan de overheid

heeft de particuliere sector in ons
land jaar in jaar uit een stevig
spaaroverschot.
Dat het kabinet de miljoenennota niet aan de pers ter beschikking wil stellen heeft wellicht ook
te maken met het feit dat politici
graag zelf het monopolie op het
lekken van informatie hebben.
Dat hebben we een paar jaar geleden ook al eens gezien. Ditmaal
liet de minister van Economische
Zaken al weten dat zij de koopzondagen voorlopig niet wil
inperken. Dit is natuurlijk een
lastig dossier. Hoeveel welvaart
wil je als samenleving inleveren
voor de zondagsrust van een minderheid? Vanuit economisch oogpunt een prima standpunt van de
minister.
Misschien zit ik ernaast, maar
ik verwacht geen vuurwerk. Met
dank aan het kabinet kan ik ditmaal echt van mijn zondagsrust
genieten. Naar alle waarschijnlijkheid shoppend.
............................................................
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