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LatenwedeEuropese verkiezingen benutten om
eenEuropees begrotingsfonds dichterbij te krijgen
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W
at ga ik stemmen
bij deEuropese
verkiezingenop
23mei? Ik ver-
keer daarover in
verwarring.Over

Europamakenalle politiekepartijen
zich schuldig aan illusiepolitiek: ze
willenminderBrussel, terwijl het om-
gekeerde zal gebeuren. Tweedingen
wist ik echter tot tweeweken terugnog
zeker. Ik zougeenCDAstemmen,want
dat heb iknognooit gedaan. En ik zou
geenD66 stemmen,wantwatheb ik
aaneenpartij die zegt voorEuropa te
zijn,maar inhet kabinetminister van
Financiën,WopkeHoekstra (CDA),
de vrije handgeeft om inBrussel zich
hierin anders op te stellen. Afgelopen
tweewekenwerdendie twee zekerhe-
denweggevaagd.Gelukkigmaar.

De eerste keerwasdepublicatie van
het rapportVerandering envertrouwen
vanCDA-prominenten zoals Jeroen

Kremers, LansBovenberg, enRay-
mondGradus,metmedewerking van
mensenmet een lange staat vandienst
inhetCDA, zoals ErnstHirschBallin,
AbKlink,HermanWijffels, Sylvester
Eijffinger enYvonne vanRooy.Het rap-
port doet verstandige voorstellenover
bestaanszekerheid, klimaat, deNeder-
landse identiteit en een socialemarkt-
economie. Ik laat die onderwerpen rus-
ten. Voormijn stemop23mei is vooral
Europa vanbelang.

FUNDAMENTELE WAARDEN
Het rapport noemtdeEuropese een-
wording sinds 1945onomwondeneen
succes.DeEuropeseUnie is gebaseerd
op fundamentelewaarden zoals open-
heid, vrijheid, democratie, rechtsstaat
en een socialemarkteconomie.Met
die eerstewaardenonderscheidt de
EUzich vanRuslandenChina.Met
de laatstewaardeonderscheidt zij
zich vandeVerenigde Staten. Los van
dezewaardenpleit het rapport voor
gezond verstand: zonderEuropa isNe-
derlandnergens. EnwieA zegt,moet
ookBzeggen: eengezamenlijkemunt
vereist eengezamenlijkmonetair en
financieel beleid. Endusmoet er een
Europeesbegrotingsfondskomen.Dit
standpunt is een radicale breukmetde
obstructie diehetNederlandsekabinet
tot nog toepleegt. Eén zekerheidmin-
der: zouhet dit keer tochhetCDAwor-
denwaarop ikmijn stemuitbreng?

Eéndag later verviel ookmijn twee-
de zekerheid. IndeTweedeKamer
sprakD66-fractievoorzitterRob Jetten
ministerHoekstra aanop zijnoptre-
den inBrussel.Hij riepdeminister
op constructiever te zijn. Jetten stond
in zijn oproepalleen indeKamer.De
andere coalitiepartijen continueerden
hun illusiepolitiek. Volgensde enepo-

liticus zou Jettens kritiekhet draagvlak
voordeEUonderdekiezers in gevaar
brengenen volgens eenanderKamer-
lid zoudiedeNederlandseonderhan-
delingspositie schaden.Debijdrage
van fractieleider LodewijkAsscher van
dePvdAwas evenminbemoedigend.
Inplaats van Jetten inhoudelijk te
steunen,washij louter uit oppolitiek
gewin.Het oorverdovende stilzwijgen
vanGroenLinks enPvdAopdit terrein
is hemeltergend.Waarommoetenwe
nogbezorgd zijnover dewinst vanFo-
rumvoorDemocratie (FvD), als de rest
vandepartijenover deEUhet stand-
punt vanFvDuitdraagt?

Dediscussie over eenEuropeesbe-
grotingsfonds gaat feitelijk over een
onderlingebrandverzekering tussen
de lidstaten. Bij deonderhandelingen
over de invoering vande euro in1991
wasdaarvoor geendraagvlak, hoewel
ter zakekundige economenaangaven
dat de eurodanniet goed zoukunnen
functioneren.De toenmaligepolitie-
ke leiders vanFrankrijk enDuitsland,
bondskanselierHelmutKohl enpresi-
dent FrançoisMitterrand, hooptendat
dit draagvlak vanzelf zouontstaanals
duidelijkwerddat eengoedebrand-
verzekeringonvermijdelijkwas.Dat
is sindsdefinanciële crisis van2008
gebleken.Bij gebrek aaneenbrandver-
zekering is deEUveel zwaarderdoor
die crisis getroffendandeVS, terwijl de
ellende toch echt daar is ontstaan.

Waarom isNederlanddan tegen
eenEuropeesbegrotingsfonds?Dat is
meer eenproduct vanpopulismedan
vaneconomische analyse:wij zijnbang
voor ontwikkelingen inhet buitenland.
Wij trekkenons graag terug achter
onze eigendijken. Andere lidstaten,
zoals Frankrijk,Griekenland, Spanje,
maar vooral Italië, zullen zo’nbegro-

tingmisbruikenomons voorhunkos-
ten te latenopdraaien, zowordt gere-
deneerd. En is dat risico er?Natuurlijk,
bij iederebrandverzekering is er spra-
ke vanmisbruik. In een recessie gaan
ermeerbedrijfspanden in vlammenop
dan tijdens eenhoogconjunctuur. In
een slechtlopend restaurant slaat va-
ker toevallig de vlam indepan.Moet je
daarommaar geenbrandverzekering
nemen?Bovendien: ookwij stallen
onze rekeningengraag inBrussel.

KLEIN FONDS
Hopelijk krijgtministerHoekstra in
Brussel niet zijn gelijk en zal het aflo-
pen zoals premierMarkRutte dat eind
vorig jaar zomooiheeft verwoord: ‘Ne-
derlandheeft volledig gelijk gekregen
met zijn verzet tegeneeneurobegro-
ting. Er komt slechts eenklein fonds,
ergens tussende0 en x euro’.Dat is na-
melijk inhetNederlandsebelang.

Tot slot: eindapril overleedop97-ja-
rige leeftijd JohanWitteveen.Hijwas
voordeVVD tweekeerminister van
Financiën. Inde jaren70washij direc-
teur vanhet InternationaalMonetair
Fonds.Hij leiddehet fonds tijdensde
oliecrisis vanaf 1973.Hij ontwierp toen
debrandverzekeringdiedewereld-
economiedoordeze crisis loodste. Tot
zijndoodbleef hij zich actief bemoei-
enmethetNederlandsebeleid.Het
CDA-rapportVerandering envertrou-
wen endebijdrage vanRob Jetten zou-
denhemdeugdhebbengedaan. Zijn
kritische interventies zullendekomen-
de jarennodewordengemist. Laat dit
verlies hetCDAniet vandenoodzake-
lijke verandering en vertrouwenweer-
houden. En laatRob Jettenmet—nog
meer—overtuigingdoorgaanopde
ingeslagenweg.Wieweet, breekt het
gezond verstanddanookelders door.
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