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Van de redactie
Beoefenaars van het vak Openbare Financiën schipperen voortdurend tussen theorie en
praktijk. Dat doen ze omdat het vak pas leeft door toepassing in de praktijk. Daar vindt
de confrontatie plaats tussen de macro-economische realiteit en politieke wensen.
Iemand, die daarmee veel ervaring heeft opgedaan is Prof. P.B. Boorsma. Op 2 december
2010 nam hij afscheid van de Universiteit Twente. In deze special van TvOF staat een
verkorte versie van het verhaal dat hij voor zijn afscheidsrede schreef over zijn
ervaringen. Hij geeft een samenvattend overzicht van hoe de theorie van de openbare
financiën zich gedurende de afgelopen dertig jaar ontwikkelde en hoe bestuurders daar in
de praktijk mee omgingen. Hij beperkt zich daarbij niet tot de kabinetten die Nederland
in die tijd kende, maar geeft ook zijn oordeel over het financieel-economische beleid van
het huidige kabinet-Rutte.
In deze special staan ook de inleidingen die bij zijn afscheid zijn uitgesproken. Deze
inleidingen kunnen worden gezien als een verdieping van enkele van de ervaringen van
Boorsma.
In de praktijk moet niet alleen geschipperd worden met de theorie, maar ook met de
voorkeuren van kiezers. Bestuurders moeten soms beslissingen nemen waarvan burgers
niet gelukkig worden. De Kam en Dekker schrijven over de kloof die bestaat tussen de
kiezersvoorkeuren en het regeerakkoord van het kabinet-Rutte. Zij constateren dat die
kloof vooral wordt bepaald door het eigen belang van burgers, die veel liever kiezen voor
bezuinigingen waarvan zij geen last hebben.
Groenendijk onderzoekt in zijn bijdrage nieuwe belastinggebieden. In hoeverre moet
gekozen worden voor lokale belastingen en hoe verhoudt dit zich tot een eventuele EUbelasting? Hij kiest voor tax sharing in Europa waarbij de middelen worden gedeeld door
supranationale, centrale en subnationale overheden.
Dat nieuwe theorieën ook kunnen doorschieten geeft tot slot Lintsen in zijn bijdrage aan.
Dat doorschieten doet zich bijvoorbeeld voor bij het New Public Management. De oorzaak
daarvan is dat niet alle bedrijfskundige instrumenten, die toch vooral zijn bedoeld voor
bedrijven die opereren in de marktsector, de bedrijfsvoering in een publiek bedrijf
ondersteunen.
De special wordt ingeleid met een woord vooraf van Mol van de Universiteit Twente.
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