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Zes vaste medewerkers van Argus’
binnenlandpagina’s kregen de
vraag: Wat vind jij het meest 
opmerkelijke van 2017? 

De dode mus van Rutte III
door FLIP DE KAM 

Het is domweg onmogelijk
één gebeurtenis te noemen
die economie en over-

heidsfinanciën dit jaar domineerde.
De gang van zaken achter de dij-
ken hangt voor een groot deel af
van de bedrijvigheid in de rest van
de wereld. De wereldeconomie zit
op dit moment in de lift en Neder-
land profiteert volop mee. Ook
wetgeving in andere landen legt
gewicht in de schaal. Lage arbeids-
kosten, nultarieven in belastingpa-
radijzen en soepele milieuregels
elders kunnen bedrijven en financi-
eel kapitaal weglokken. Daar staat
tegenover dat het nationale vesti-
gingsklimaat hoog op allerlei lijst-
jes prijkt.

Ondanks de nauwe verweven-
heid van onze economie met wat er
in de rest van de wereld gebeurt, is
het geen uiting van provincialisme
om het regeerakkoord voor de peri-
ode 2018-2021 als een mijlpaal aan
te wijzen. De plannen van het kabi-
net-Rutte III zijn op 68 dichtbe-
drukte bladzijden tot achter de
komma uitgestippeld. Niet verwon-
delijk, want de vier coalitiepartijen
vertrouwen elkaar voor geen meter.
Naarmate er meer partijen nodig
zijn voor een meerderheid in het
parlement, lopen de kosten op.
Elke partij heeft geldkostende ver-
langens – extra uitgaven, lastenver-
lichting – en die moeten voor een
deel worden gehonoreerd. Het re-
geerakkoord draagt er de sporen
van.

Het kabinet-Rutte III verhoogt
de overheidsuitgaven met acht mil-
jard euro en verlicht de lastendruk
met meer dan zes miljard euro.
Alles ten opzichte van de situatie
waarin politici alleen op de winkel
zouden passen (het zogeheten ba-
sispad). In de Argus van 17 oktober
liet ik zien dat het kabinet hiervoor
budgettaire ruimte heeft gevonden
door in eerste aanleg méér dan het

hele begrotingsoverschot uit het
basispad te ‘verjubelen’.

Op het basispad stijgen de col-
lectieve lasten in de komende kabi-
netsperiode met vijf miljard euro.
Het kabinet zet daar 6,5 miljard
aan lastenverlichting tegenover.
Per saldo resteert in de komende
kabinetsperiode een beperkte  las-
tenverlichting van anderhalf mil-
jard. De voorgenomen afschaffing
van de dividendbelasting kost an-
derhalf miljard en komt volledig
ten goede aan buitenlandse beleg-
gers. Voor de binnenlandse belas-
tingbetalers zit er dus ten opzichte
van hun positie in 2017 helemaal
geen lastenverlichting in. Zij beta-
len over vier jaar evenveel belas-
ting als nu.

Gezinnen en bedrijven had-
den twee miljard euro las-
tenverlichting kunnen

krijgen. Met dat bedrag blijven de
vaste premie van de zorgverzeke-
raars en eigen betalingen van zorg-
gebruikers – opnieuw afgezet tegen
de ontwikkeling volgens het basis-
pad – achter, als gevolg van de be-
oogde matiging van de collectief
gefinancierde zorguitgaven. Deze
meevaller merken gezinnen in hun
portemonnee, maar de schatkist
wordt er niet wijzer van. Daarom
wordt de veronderstelde meevaller
bij de zorgkosten bij gezinnen
weggehaald via een verhoging van
het tarief van de loonbelasting en
de inkomstenbelasting. Het is door
niemand opgemerkt.Het kabinet en
zijn succesvolle spin doctors heb-
ben belastingbetalers blij gemaakt
met een dode mus. 

De twee miljard die gezinnen
door de neus is geboord, zijn klein
bier in vergelijking met de totale
opbrengst van belastingen en soci-
ale premies (270 miljard) en de
omvang van de economie (730
miljard). Misschien was dit voor-
beeld van misleidende overheidsin-
formatie het puntje van 2017.

Think global,
act local
door NICO HAASBROEK

Als je Argus leest en je gaat
op zoek naar mijn gebied,
dan is dat de stad Rommel-

dam, maar in het bijzonder Rotter-
dam-West. De plek waar ik woon.
Als de journalistieke rat Argus
deed ik onderzoek in mijn buurt en
schreef daarover het onlangs ver-
schenen boek De Middellandman.

Het meest opmerkelijk was te
ontdekken dat veel meer mensen
dan ik dacht wel zo’n beetje klaar
zijn met de oude politiek en econo-
mie, en daarom hebben besloten
het heft in eigen hand te nemen.
Iets wat ook de Haagse politici en
de traditionele media nog onvol-
doende in de gaten hebben.

Over de hele wereld zijn gaan-
deweg ontzettend veel mensen van
twee opvattingen doordrongen: de
toekomst loopt gevaar en daarom
moeten we ons gedrag veranderen
en niet terugdeinzen voor radicale
maatregelen. En: omdat de kloof
tussen rijk en arm alleen maar gro-
ter wordt, moeten we op zoek naar
een nieuwe economie.

Eerst schudde David Van
Reybrouck ons wakker met zijn
pamflet Tegen verkiezingen, waarin
hij alternatieven schetst ter bestrij-
ding van de representatieve demo-
cratie. Dit najaar trokken andere
critici aan de bel. In Wat op het spel
staat verzucht de historicus Philipp
Blom: ‘De mensheid vreet door,
gevangen in haar eeuwigdurend
heden.’ Blom noemt zichzelf een
vrolijke pessimist en hij roept ons
op om een nieuw verhaal te maken.
Verder vindt hij dat de markt voor
de maatschappij moet gaan werken
in plaats van andersom. Oxfordon-
derzoeker Kate Raworth schreef
het boek Dougnut Economics. Ze
bepleit de transitie van oud naar
nieuw economisch denken. In haar

donut-
model for-
muleert ze elf basisvoorzieningen
waarop ieder mens recht heeft, plus
de vervanging van de industriële
door een circulaire vorm van eco-
nomie. Raworth vindt dat de neo-
klassieke economische theorie nog
te veel het onderwijs domineert.

Ik ben al een dagje ouder, maar
ik leef in het heden en de toekomst
doet me meer dan het verleden.
Blom, Van Reybrouck en Raworth
inspireren mij en ik probeer de op-
roep van Blom te beantwoorden
om aan een nieuw verhaal te wer-
ken. In 2018 ga ik namens de bur-
gerbeweging Wij Delfshaven
meedoen aan de verkiezingen in
mijn wijk (qua aantal inwoners zo
groot als Gouda). Met tientallen
buurtbewoners zijn we bezig een
toekomstvisie te ontwikkelen. We
verdiepen ons serieus in de onder-
kant van onze woonomgeving, we
ontvangen en helpen vluchtelingen,
we ontwikkelen initiatieven die in-
komsten voor Middelland genere-
ren, we zijn actief met publiek
vastgoed en wat dies meer zij. Pas
nu pas ik de slogan Think global,
act local echt letterlijk toe en dat
bevalt uitstekend.

Als ik iets niet mis, dan is het
de coalitiepolitiek van
Rutte, Buma & Pechtold of

het rechtse lokale gehakketak van
Leefbaar, PVV en Denk; dan zijn
het de mainstream media en de in-
cest van de publieke omroep; dan
zijn het de marketingtypes die
overal rondfladderen en de schijn-
communicatie via het internet. Ik
heb steeds minder met hebzucht en
lach iedereen die daar wel op uit is
vierkant in zijn of haar gezicht uit.
Ik combineer het actieve bewoner-
schap met de heerlijke wereld van
het boek.

Cognitieve 
dissonantiereductie
door TOM PAUKA 

In het afgelopen jaar ben ik ver-
slaafd geraakt aan nieuws over
Donald Trump. Ik kan niet

langs een tv-toestel lopen zonder
even aan de knoppen te zitten,
want het is denkbaar dat CNN net
op dat moment iets te melden heeft
over de Amerikaanse president. Ik
heb me begin dit jaar geabonneerd
op twee Amerikaanse kranten,
waarin ik alle artikelen oversla be-
halve die over Trump, zijn gezin en
familie, de mensen die hij benoemt
en ontslaat, het Witte Huis, de Re-
publikeinse Partij, Fox News,
Breitbart, belastinghervorming,
opiniepeilingen, de kerstdecoraties
in het Witte Huis en het gerucht dat
Melania de kerstballen niet zelf
aan het publiek toont maar is ver-
vangen door een dubbelganger ge-
naamd Gina Rodriguez, omdat
Melania het spuugzat is. Wat ze
precies spuugzat is houdt men nog
geheim, maar de onthulling is aan-
staande. 
Ik heb de volgende verontschuldi-
ging voor deze verslaving. Ik heb
een aantal jaren doorgebracht in
het gevolg van politieke leiders, en
ik ben altijd nieuwsgierig gebleven
naar wat ze gemeen hebben. Nar-
cisme – vroeger heette dat ijdel-
heid– is bijvoorbeeld een vast
bestanddeel van leiderschap, wat
helemaal niet zo vreemd is, want
ook gewone mensen zijn vaak
enigszins narcistisch, maar een po-
litiek leider trekt altijd kritiek aan

en kritiek wordt door de narcist
steevast ervaren als onrechtvaar-
dig. De politiek leider vraagt on-
voorwaardelijke loyaliteit van zijn
entourage en aanhang, maar tege-
lijkertijd heeft hij maar een matig
vertrouwen in zijn medewerkers en
achterban. En de werkelijkheid ziet
de leider opvallend vaak als mate-
riaal dat herformulering behoeft,
zodat het  overeenkomt met wat de
leider al meende, heeft gezegd of
van plan was.
Dat de politiek leider zo in elkaar
zit, mogen wij van hem of haar
normaal gesproken niet weten. We
moeten denken dat we eigenlijk te
maken hebben met iemand die ge-
woon is, gewoon zoals wij. Trump
is een uitzondering. Hij zegt
hardop dat hij excellent is in alle
opzichten, dat kritiek op hem
daarom altijd onterecht is, want
niemand kan iets, wat dan ook,
beter dan hij. 
Ik volg natuurlijk ook de opinie-
peilingen en het is duidelijk dat de
meerderheid van de Amerikanen
meer dan genoeg heeft van Trump.
Maar hij blijft stevig in het zadel
zolang de harde kern van zijn aan-
hang hem trouw blijft: witte men-
sen die hun levensomstandigheden
sinds de jaren zeventig niet hebben
zien verbeteren. Ze stemden de vo-
rige twee keren voor Barack
Obama, maar de kloof tussen arm
en rijk is toen, met een Democraat
in het Witte Huis, alleen maar gro-
ter geworden. Journalisten die deze
Trump-stemmers interviewen, zien

bij hen de trouw aan Trump eerder
toenemen dan afbrokkelen. Wat
merkwaardig is, want Trump en
zijn partij doen niets voor deze
mensen. Misschien is de verkla-
ring, zeggen sommige commenta-
toren in de VS, dat we hier te
maken met een geval van cogni-
tieve dissonantiereductie. Dat is
een theorie over hoe men de span-
ning oplost als men met onverenig-

bare ervaringen wordt geconfron-
teerd. Bijvoorbeeld: verslaafd zijn
aan roken en tegelijkertijd weten
dat je er longkanker van kunt krij-
gen. De cd-reductie is dan: “Ik ge-
loof dat kankeronderzoek niet.”
Als iets dergelijks de trouw van de
Trumpaanhangers verklaart, is er
weinig reden om te hopen dat we
binnen een redelijke termijn van
hem af zullen zijn. 

De controle van de uitvoerende macht
door PIERRE VAN ENK 

De geboorte van het kabinet-
Rutte III is natuurlijk voor
de binnenlandse politiek dé

gebeurtenis van het jaar 2017.
Door lang, smartelijk persen en
duwen is de bevalling ten slotte
doorgebroken. Het was niet altijd
heel verheffend om te zien, maar
gezegd moet toch worden dat het
resultaat niet tegenvalt. Het is een
verjongd kabinet geworden, met
nieuw talent. De deelnemende par-
tijen hebben gedurfde keuzes ge-

daan; D66 mag worden geprezen
voor het aanleveren van vrouwen
als Kajsa Ollongren, Sigrid Kaag
en Ingrid van Engelshoven.

Maar wat mij nog interessanter
lijkt, is vast te stellen wie er niet in
het kabinet zitten, namelijk de frac-
tieleiders van CDA, D66 en Chris-
tenUnie, Sybrand Buma, Alexan-
der Pechtold en Gert-Jan Segers.
Dat is een doorbraak in de jaren-
lang gegroeide gewoonte om geko-
zen lijsttrekkers een plek in het
kabinet te geven. Op die manier
begon gaandeweg de directe ver-

kiezing van de uitvoerende macht
een soort gewoonterecht te wor-
den. De ware inzet van de Kamer-
verkiezingen is, of behoort te zijn,
de aanwijzing van volksvertegen-
woordigers belast met de controle
van die uitvoerende macht. 

Hoezeer de zaken in dit opzicht
in de war waren geraakt, bleek een
tiental jaren geleden onder het zo-
veelste kabinet-Balkenende, toen
de premier, tevens leider van het
CDA, het de leden van zijn partij,
inclusief degenen die in de Tweede
Kamer zetelden, verbood, ik her-

haal: VERBOOD, de aftrek van de
hypotheekrente zelfs maar ter
sprake te brengen. Dat was destijds
een heikel punt en Balkenende
wilde niet dat er twijfel zou rijzen
over de vaste wil van zijn partij om
die aftrek te handhaven. Hij
vreesde dat dit bij verkiezingen ze-
tels zou kosten.

Dit dictaat van de toenmalige
premier impliceerde een
perverse omkering van de

staatsrechtelijke verhoudingen en
een fataal bederf van politieke

zeden. Tot mijn ergernis, die na zo
veel jaren nog steeds niet is ver-
teerd, nam niemand daar destijds
aanstoot aan. Hier lieten leden van
de volksvertegenwoordiging die
hadden gezworen zonder last en
ruggen- spraak hun werk te doen,
zich knechten door een lid van het
kabinet dat zij geacht werden
streng op de vingers te zien! En
niemand uit die kongsi van poli-
tiek, partijen en pers die het vinger-
tje ophief om te protesteren. 

Gelukkig heeft de opzet van de
toenmalige CDA-leider niet ge-

werkt. De kiezers rekenden
op niet mis te verstane
wijze met zijn partij af, zij
het waarschijnlijk niet
omdat zij zich in hun
staatsrechtelijke geweten
gekwetst wisten. Zij had-
den in het algemeen ge-
noeg van zijn kabinet en
zijn partij. Het doorschui-
ven van partijleiders naar
ministerszetels ging ge-
woon door, met telkens het
risico dat aberraties als die
van Jan Peter Balkenende

zich weer zouden voordoen.
Onder Rutte III hoeven we

daarvoor nu niet bang te zijn, al-
thans voor wat betreft Pechtold,
Buma en Segers. Als Kamerlid en
fractieleider vervullen zij de func-
tie waarvoor ze zijn verkozen: het
controleren van het kabinetsbeleid.
Hier zijn verhoudingen rechtge-
trokken. Jammer alleen dat Rutte
er ook niet toe heeft kunnen of wil-
len besluiten de VVD-fractie in
plaats van het kabinet te leiden.
Dan was de rectificatie compleet
geweest. 

Balkende tekent de stukken voor de over-
dracht. FOTO RVD


