“Nederland gaat zich houden aan drie
procent”
In Nederland is een strijd uitgebroken of de regering in 2014 het begrotingstekort nog
wel moet reduceren tot onder de drie procent. De liberale regeringspartij VVD is nu ook
verdeeld, maar volgens partijprominent Frans Weisglas gaat Nederland zich uiteindelijk
toch houden aan de EU-norm.
Weisglas was van 2002 tot 2007 voorzitter van de Tweede Kamer van het Nederlandse
parlement. Hij treedt nog regelmatig op in de Nederlandse media als politiek commentator,
vaak ook met kritiek op zijn eigen VVD, de regeringspartij van Mark Rutte.
Zelf is oud-diplomaat Weisglas er geen voorstander van dat Nederland zich coute que coute
vasthoudt aan de begrotingsnormen van de EU. “Ik bevind mij in goed gezelschap. Onze oudleider Frits Bolkestein heeft zich onlangs gekeerd tegen de 3 procentsnorm, en ook Hans
Wiegel, onze voorman uit de jaren zeventig, is kritisch. Die drie procent was eerst vooral een
discussie onder oudgedienden, maar heeft nu ook de huidige partijtop bereikt. VVDfractievoorzitter Halbe Zijlstra in de Kamer zegt dat Nederland vier miljard aan extra
bezuinigingen in 2014 gewoon moet doorzetten, om aan de EU-norm te voldoen. Terwijl
minister van Volksgezondheid Edith Schippers, de nummer twee van de partij, meent dat de
drie procent niet meer heilig is.”
Weisglas denkt dat premier en partijleider Mark Rutte voorlopig nog geen standpunt zal
innemen. De regeringsleider sloot vorige week een pact met vakbonden en werkgevers over
het sociaal-economisch beleid. Om de bonden mee te krijgen, heeft hij belooft dat de extra
bezuinigingen voor 2014 voorlopig van tafel zijn.
“In het buitenland zal men zich misschien afvragen wat nu het Nederlandse beleid is. Dit
wisselende beleid is niet goed voor onze geloofwaardigheid in Europa. Rutte zal de
onduidelijkheid de komende maanden toch laten voortbestaan, en hoopt dat intussen de
economie zo aantrekt dat extra ingrepen niet meer nodig zijn. Maar het is uiterst
onwaarschijnlijk dat dit echt gebeurt. Rutte zal in het najaar, als puntje bij paaltje komt,
kiezen voor extra bezuinigingen in 2014 om aan de Brusselse begrotingsnorm te voldoen.”
Volgens Weisglas kan Rutte het zich moeilijk permitteren om dit geloofsartikel van de
liberalen in Nederland op te geven. “De premier krijgt veel kritiek omdat hij als
regeringsleider al veel heeft weggegeven aan de sociaal-democratische coalitiegenoot PvdA.
Hij kan het zich intern niet permitteren om te tornen aan de financiële degelijkheid. Daar laat
de partij zich tenslotte op voorstaan.”
Weisglas schat in dat vervolgens ook de regeringspartij PvdA zal instemmen met extra
bezuinigingen, ook al is in die partij de weerstand daartegen huizenhoog.”Vergeet de positie
van minister Jeroen Dijsselbloem van Financien echter niet. Hij is een sociaal-democraat,
maar ook als voorzitter van de Eurogroep kan hij moeilijk toestaan dat afgeweken wordt van
de begrotingsnormen. Nog voor het pact met de bonden vorige week was gesloten, liet hij al
weten dat de drie procentnorm overeind moest blijven.”

