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Van de redactie
Zo lang er geen rust is in de nationale en internationale monetaire wereld, blijft het
financieel-economische beleid van regeringen ter discussie staan. Zo ook in Nederland,
waar een snelle kabinetsformatie, twee politieke partijen aan elkaar koppelde - die
behoorlijk van standpunten verschillen - met een regeerakkoord dat regelmatig flinke
discussie oproept. In de huidige aflevering van TvOF geven vier auteurs hun visie op het
huidige kabinetsbeleid.
Na een uitvoerige analyse, vraagt De Kam zich af of de tekortverbeterende maatregelen
uitvoerbaar zullen zijn en of het kabinet met zijn beleid de economische groei niet
overschat. Ook Hoogduin stelt deze laatste vraag. Hij behandelt de belangrijkste
problemen die het kabinet moet oplossen en benoemt daarbij de sterke en zwakke
punten van het kabinetsbeleid. Zijns inziens zou er meer coördinatie nodig zijn door de
minister van Economische Zaken. Grotendeels in overeenstemming met de analyses van
De Kam en Hoogduin zet Koolmees zijn visie uiteen. Ook hij zet vraagtekens bij de te
verwachten economische groei. Hij sluit zijn artikel af met vijf uitdagingen om, wat hij
noemt, het achterstallig onderhoud van de verzorgingsstaat te repareren.
In een column stelt Kleinknecht de voor hem retorische vraag of er in Nederland wel
fundamenteel onderzoek nodig is. Hij wijst op de gevaren van het onderzoeksbeleid van
het kabinet.
Gilbert en Öztürk behandelen in hun artikel de vraag hoe een onafhankelijk Europees
begrotingstoezicht moet worden geregeld. Zij concluderen dat de Begrotingsautoriteit al
in een vroeg stadium van budgettaire ontsporing moet kunnen ingrijpen. Volgens hen
zijn er in de eurozone al grote stappen in de goede richting gezet, maar daarmee zijn we
er nog niet. Er moet ook preventief toezicht komen.
Alle maatregelen die thans worden en nog moeten worden genomen stellen eisen aan
het democratisch gehalte van onze rechtsstaat. Van der Meer en Dijkstra concluderen in
hun artikel, waarmee ze deze aflevering van TvOF afsluiten, dat door invoering van
bedrijfsmatige methoden binnen de publieke sector en door verzelfstandiging en
afstoting van publieke taken wel degelijk sprake is van een aantasting van het
democratisch karakter van ons staatsbestel.
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