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Hoekstra verdedigde dapper het standpunt vande
Hanze-groep,maar vergat hetNederlandse belang
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W
at is hetNeder-
landsebelang?
Die vraagmoet
doorWopke
Hoekstra’s hoofd
hebbengespeeld

toenhij begindecember inBrussel on-
derhandeldeover eenbegroting voor
de eurozone.Deminister vanFinanci-
en verkoosdaar fel op tegen te zijn, en
leiddemetdat standpunt eenalliantie
vanacht kleinere eurolanden, ookwel
bekendals deHanze-groep.

Dediscussie gaat terug tot deon-
derhandelingenoverhet verdrag van
Maastricht in 1991.Demuurwas geval-
len.Duitsland zouherenigdwordenen
zichmeer ophet oosten richten. Zowel
Duitslandals Frankrijkwilde voorko-
mendatDuitsland zich vanWest-Euro-
pa zouafwenden, en eengemeenschap-
pelijkemuntwasdaartoehetmiddel.

Economenwaarschuwdenonmid-
dellijk dat eenmuntunie zonderbegro-
tingsunie een recept voor ellende is.
Zonder gemeenschappelijkebegroting
omrisico’s te delen zoudemuntunie
in crisistijd inproblemen raken.

Maarde landen vandeEUwilden zelf
blijvenbeslissenhoeveel geld ze over-
hadden voor gezondheidszorg, onder-
wijs enoudedagsvoorzieningen.Dus
werdde zeggenschapoverhunbegro-
tingenniet aanBrussel overgedragen.
Het onderlingewantrouwenwasboven-
dien toenal groot.De angstwas toenal
dat eenbegrotingsunie zouuitdraaien
opeen transferuniemet eenpermanen-
te geldstroomvanNoordnaar Zuid.

Endus gingdemuntunie zonderbe-
grotingsunie van start.Deonderhande-
laarswaren zichbewust vande risico’s.
Zij speculeerdeneropdat dit probleem
zouwordenopgelost als denoodaan
demankwam.

RENTEVERSCHILLEN
Welnu, denoodkwamaandeman.Tij-
densdehoogtijdagen vande eurocrisis
liepende renteverschillen tussende
eurolanden snel op.Dekredietwaar-
digheid van landen loopt altijd iets
uiteen—soms structureel, vaakdoor
toevallige omstandigheden—maar
in tijden van crisis vluchtenbeleggers
naarhet veiligste land.Daardoor stijgt
de rente inprobleemlanden, terwijl die
inde veilige landendaalt. Deproble-
men van landen inmoeilijkhedenwor-
dendaardoor alleenmaar erger.

HetVerenigdKoninkrijk, zwaar ge-
troffendoordekredietcrisis vanwege
zijn grotefinanciële sector, kondestijds
aandieproblemenontsnappendoor-
dat het geen lidwas vandemuntunie.
Doordedevaluatie vanhet pondwerd

deBritse schuld in euro’s uitgedrukt
kleiner, dusmakkelijker af te lossen.

Frankrijk enookSpanje stondener
indertijdfinancieel zekerniet slech-
ter voordanhetVerenigdKoninkrijk.
Maar zij haddenals lid vandemunt-
unie geenmogelijkheid tedevalue-
ren.Dus zagen zij het renteverschil
metDuitslandenNederlandoplo-
pen.Waarde rentelast vandeBritten
omlaag ging, namhij voor Spanje en
Frankrijk juist toe.

Eenmuntunie is indit opzichtnet
eenpelotonfietsers.Niemandwil in
dewindfietsen, iedereen schuilt graag
achter de rug van eenander. Evenzode
landen vaneenmuntunie: geen land
wil dewind vandefinanciëlemarkten
vol inhet gezicht.Duskruipt elk land
naar een veilig plekje achter inhet pe-
loton.Uit voorzorg,want jeweetnooit
of je per vergissing tochopkopkomt.

Inde eurozone is indie cruciale
jarendaardoor te veel bezuinigd: de
financieringstekortenwaren inde
eurozonegemiddeld lager danelders
indewereld (niet hoger, zoals vaak
wordt gedacht).OokNederlandheeft
indieperiodemede zoveel bezuinigd
omte voorkomendathet indekop van
het peloton zoukomen.Was er een

gemeenschappelijke eurozonebegro-
ting geweestwaarin risico’swerdenge-
deeld, danwarende lidstatenniet col-
lectief naardenooduitganggevlucht
enwashet herstel inde eurozone een
stuk eenvoudiger geweest.

GEMEENTEN
Watgeldt voor de verhouding tussen
de eurolandengeldt precies zo voorde
gemeenten vanNederland.Ons land is
ééngrote transferunie tussengemeen-
ten, via debelastingenendeuitkerin-
genaangemeenten vanuit hetGemeen-
tefonds. Sommige gemeenten zijn
nettobetaler, anderennetto-ontvanger.

Voor sommige gemeenten is dat
laatste tijdelijk. inAmsterdamsprak
toenmaligwethouder vanfinanciën
WimPolakooit de gedenkwaardige
woorden: ‘Wieben ikdat ik zo’n groot
tekortmagbeheren?’ Later vroegde
stad zelfs de artikel 12-status aan voor
extra steunaanarmlastige gemeenten.

Inmiddels gaat het dehoofdstad
voordewind.De steunuit de jaren ze-
ventig is voorNederlanddus eengoe-
de investering geweest.Dat kanook
anders gaan. Sindsde sluiting vande
mijnenheeftHeerlenfinanciële pro-
blemen. Al die jarenheeft de stadnet-

Met een gezamenlijke
eurozonebegroting
was het herstel na
de crisis een stuk
eenvoudiger geweest
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totransfers ontvangenuit hetGemeen-
tefonds.Niemanddie erover klaagt.

Gelukkighebbendeonderhande-
laars vanhet verdrag vanMaastricht
gedeeltelijk gelijk gekregen. Toende
noodaandemankwam, zijn er on-
dankshet onderlingewantrouwen re-
gelingengetroffen. Ierland, Spanje en
Portugal ontvingen tijdelijke steun.

Zij staan ernuweerprima voor,met
name Ierland.Deze landen zijn opde
langere termijnbeschouwdsowieso
drieEuropese succesverhalen. Spanje
enPortugal zijnpas sinds 1975deweg
naardemocratie in geslagen.Rond
1980was Ierlandhet armste land van
deEU.Alle drie hebben sindsdien een
stormachtig ontwikkelingdoorge-
maakt.Dit succeswas alleenmogelijk
dankzij de steun vandeEU.Dat bood
exportkansen, endaarhebbenalle lid-
staten vangeprofiteerd.

WopkeHoekstraheeft zich inBrus-
sel standvastig verzet tegeneen trans-
ferunie.Daarvoorhulde.Maar is dat
verzet echt inhetNederlandsebelang?
HadexportlandNederland tijdensde
crisis niet veelmeerbelanggehadbij
een spoedigherstel vande eurozone
als geheel?Dat behoeftmisschien
nadere reflectie.
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