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Geen politieke
hysterie bij
woekerpolissen

Politiek De wrok van de PVV-aanhang waart door heel Europa
Commentaar

Verstorende omroep
M

Laat AFM gewoon haar werk doen
Kamer en regering hebben
het schandaal van de
woekerpolissen jarenlang
op zijn beloop gelaten. Nu
ze wakker zijn geworden,
richten ze opnieuw schade
aan, meent Arnoud Boot.

V

an bewindspersonen mag je
verwachten dat ze niet meedoen aan hysterie. Toch liet
minister Bos (Financiën, PvdA)
zich uitdagen door Kamerleden
om de provisies van DSB „totaal
idioot” te verklaren, in plaats van
te verwijzen naar lopende onderzoeken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlansche Bank (DNB). En zo gaven
de Kamer en Bos onbedoeld voeding aan weer een verdere escalatie: de oproep van Pieter Lakeman
gisteren om het faillissement van
DSB te bepleiten.
Over deze oproep van Lakeman
kunnen we kort zijn: onverantwoordelijk, stompzinnig en buiten proportie. Onverantwoordelijk omdat het kapot maken van
een financiële speler enorme negatieve consequenties heeft, niet alleen voor DSB, maar voor Nederland als geheel. Na de problemen
bij ABN Amro, ING en andere banken worden we werkelijk een bananenrepubliek.
Stompzinnig omdat geen klant
van DSB hier beter van wordt. Een
levende bank kan problemen oplossen, een dooie niet. En buiten
proportie omdat het pure willekeur is. Een kleine speler wordt
kapotgemaakt, terwijl een leger
aan grotere – de verzekeraars met
hun 7 miljoen woekerpolissen –
jaren zijn gang heeft kunnen gaan.
En dat laatste heeft de politiek laten gebeuren.
De politiek probeert haar eigen
falen te verdoezelen. Erger nog, ze
probeert de toezichthouder, de
AFM, te bewegen tot het publiekelijk stellen van meer voorbeelden.
We weten wat dit betekent: ga achter kleinere partijen aan. Die zijn
gemakkelijk aan de schandpaal te
nagelen. De grote partijen houden
zich stil, en voor zover je ze aanpakt hebben zij de omvang (en onmisbaarheid…) om zich te verdedigen. Maar de publieke acties tegen
kleinere spelers veroorzaken daar
wel grote schade. De AFM moet
daarom haar rug recht houden en
niet lopen in de val van de falende
politiek.
En die politiek heeft gefaald.
Het woekerpolissendossier heeft
meer dan vijftien jaar kunnen bestaan, Kamer en regering keken ernaar en deden niets. De politiek
wist al jaren van de problemen bij
de verzekeraars. Mijn eigen onderzoeksrapport over beleggingsverzekeringen uit 1995 (dit zijn wat
we nu de woekerpolissen noemen)
wees op de torenhoge kosten in deze producten. De toenmalige minister van Financiën Zalm stelde
in een reactie dat de concurrentie
onder
levensverzekeringsmaat-

schappijen voldoende was om dit
te corrigeren. Niet dus, en de politiek liet het er bij zitten.
Als we het woekerpolisdossier
bekijken gaat het bij DSB over wisselgeld. Triest maar waar. De Nederlandse financiële sector heeft
volstrekt onvoldoende gestuurd
op de belangen van klanten. Inmiddels is de consument langs
twee kanten ‘gepakt’: enerzijds
door de woekerpolissen zelf en anderzijds door de massale overheidssteun (dus belastinggeld) aan
diezelfde financiële sector om deze te helpen de crisis te overleven.
Het is dankzij de AFM dat het
woekerpolisschandaal eindelijk
werd opgelost. Vooruitlopend op
toen nog niet aan haar verleende
bevoegdheden is zij de praktijken
bij verzekeraars gaan onderzoeken. Vanaf dat moment is er beweging in gekomen. Schikkingen
worden nu getroffen, maar daarmee wordt slechts een klein deel
van de werkelijke schade vergoed.
Een door de verzekeraars zelf aangestelde (en betaalde) ombudsman, J.W. Wabeke, heeft de meeste
verzekeraars inmiddels bewogen
om compensatie te geven aan
klanten met producten die per jaar
meer dan 2,5 a 3,5 procent aan kosten hebben. Dit klinkt aardig,
maar met dergelijke jaarlijks op elkaar stapelende kosten, ben je na
tien jaar al zo’n 30 procent van je
gespaarde geld kwijt. U raadt het,
iedereen zit diep onder water. Het
late ingrijpen heeft dus niet tot
meer geleid dan een doekje voor
het bloeden.
Het is het falen van de politiek
geweest dat dit probleem zich tot 7
miljoen polissen kon gaan uitstrekken. De politiek is pas wakker

De AFM moet niet in
de val lopen van de
falende politiek
geschud door het AFM-rapport
van een paar jaar geleden. Nu is ze
omgeslagen in een en al activiteit.
Elke dag zal er een nieuw slachtoffer moeten vallen, en de AFM
wordt publiekelijk veroordeeld als
ze niet meteen weer ‘levert’.
De vaak bekritiseerde AFM
moet sterk zijn. Zij verdient een
pluim omdat zij paal en perk heeft
weten te stellen aan de praktijken
van verzekeraars. De AFM moet
zich niet laten uitdagen door de
politiek om zich publiekelijk te
gaan manifesteren. Het zijn tenslotte de politici die boter op hun
hoofd hebben. Kortom zorgvuldig
handelen, en de misstanden ordelijk aanpakken. Hier past heel
streng toezicht bij, en zeker niet
het aanjagen van publieke hysterie. Juist dat is in het belang van de
consument.
Arnoud Boot is hoogleraar corporate finance en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam.
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Duits, Nederlands chagrijn
Globaliseringsangst teistert
ook de landen om ons heen.
Het naargeestige
ressentiment dat daaruit
voortvloeit, moet bestreden
én begrepen worden, zegt
René Cuperus.

D

e uitslag van de Duitse verkiezingen heeft laten zien
dat het naoorlogse politieke stelsel op zijn grondvesten
schudt. De grote volkspartijen kalven af. Het midden fragmenteert.
Niet alleen leed de SPD een recordnederlaag, ook de CDU van bondskanselier Angela Merkel leed verlies. De stemmen gingen naar de
flankpartijen. Er was vooral ook
sprake van een lage opkomst. Wat
volgens Duitse onderzoekers zou
duiden op grootscheepse Politikverdrossenheit: een groot ongenoegen met de (gevestigde) politiek.
Nederland geldt in de ons omringende landen al langer als
grimmig laboratorium van dat ongenoegen. Is Nederland een op
zichzelf staand geval van hysterische gekte of is het Europa’s voorland? De Nederlandse politiek is
voor buitenlanders een speeltuin
van politieke noviteiten. Links-populistische partijen, rechts-populistische partijen in alle maten, een
dierenpartij,
clientèlepartijen
voor academici. Ons politieke systeem kent districtenstelsel noch
kiesdrempel, waardoor de voorkeuren en bewegingen van het
electoraat een-op-een geregistreerd en gerepresenteerd worden. Men zou die grillige bewegingen van het electoraat, en de erosie
van de brede volkspartijen die
daarmee gepaard gaat, kunnen
zien als teken van emancipatie,
ontvoogding en individualisering.
Zoals in de kiosk de kranten en publiekstijdschriften
weggedrukt

worden door op de persoon toegesneden tijdschriften, zo ook ligt
het niet voor de hand dat de volkswil zich nog laat kanaliseren in ouderwetse, collectieve bewegingen.
Maar dit rooskleurige beeld van
een democratie van tevreden geemancipeerde burgers wordt keihard onderuitgehaald door de revolte van het Grote Ongenoegen.
We zitten in Nederland wat dat
aangaat in een rare stilte voor de
storm. Een partij van een rechtse
politicus die nota bene persona
non grata in Engeland is, is in de
peilingen al tijden vrijwel de
grootste partij van Nederland. En
peilingen, zelfs die Van Maurice de
Hond, zijn tegenwoordig waar-

Dat nu zou een totale miskenning zijn van de spanningen waar
onze samenleving in heftige overgang mee wordt geconfronteerd,
en waarop die ‘populistische’ bewegingen een even verklaarbare
als grimmige reactie vormen. Niet
alleen in Nederland. De globaliseringsangst en het immigratietrauma waarmee dit land zo opzichtig
worstelt – en waar Wilders als een
wilde rattenvanger van Hamelen
mee aan de haal gaat – teisteren
ook alle ons omringende landen.
Dat is precies wat dat verontrustende NRC Weekblad-onderzoek
ons laat zien. Verontrustend omdat de opvattingen van de PVVaanhang niet mijlenver afwijken

Het is rampzalig als de bezuinigingsoperatie
alleen in het teken staat van afbraak en armoe
heidsgetrouwer dan we durven
toegeven. Zie de Europese verkiezingsuitslag.
Op die blijvend hoge score van
de PVV in de peilingen wordt,
vreemd genoeg, weinig alarmistisch gereageerd. Hetzelfde geldt
voor de uitkomst van het onderzoek van NRC Weekblad van zaterdag naar de opvattingen van de
PVV-kiezer. Dat is vreemd en het
laat in elk geval zien hoe sterk we
met het fenomeen Wilders in onze
maag zitten. Wilders, die met zijn
‘kopvoddentaks’ het dieptepunt
van de Nederlandse politieke beschaving natuurlijk wel zo’n beetje bereikt heeft, staat ons favoriete
zelfbeeld van Nederland in de
weg: dat van een tolerant, vooruitstrevend, gastvrij en nieuwsgierig
land. Velen zouden het liefst, als
bij een computer, de systeemdatum van Nederland weer terugzetten naar 1999, de tijd van voor Fortuyn en zijn klonen en epigonen,
toen het nog leuk en gezellig was.

van die van de gemiddelde Nederlander. En uit die opvattingen rijst
een even naargeestig als indringend
‘eigen-volk-eerst’-ressentiment op, dat zowel bestreden als
begrepen moet worden.
„Solidariteit is diefstal”, zo vat
NRC Handelsblad het onderzoek
samen. „Rijk en arm voelen zich
gepakt. Arm kan bijna niet rondkomen, rijk wordt bestolen via de
belastingen. Geld waar zij recht op
menen te hebben, verdwijnt volgens hen al decennia via Den Haag
in een bodemloze put. Ze noemen:
asielzoekers, ontwikkelingshulp,
de EU, Polen, Bulgaren en Roemenen, JSF, Betuwelijn, Uruzgan, de
publieke omroep, de banken, de
euro, de verkwistende managers
in zorg en onderwijs’’.
Uit het onderzoek spreekt een
diep wantrouwen tegenover ‘de’
politiek, een verloren samenlevinggevoel, een gefrustreerd idee
van sociale unfairness en xenofobie
tegenover alles wat onbekend en

De opstelling van de vakbonden
deze week ter zake van de AOWleeftijd is net zo onverantwoord
als de opstelling van de Republikeinen in het Amerikaanse Congres ter zake van de herziening
van het ziektekostenstelsel. Een
blinde kan zien dat het voorstel
dat de vakbonden afgelopen dinsdag presenteerden, niet de vereiste 4 miljard euro aan besparing
oplevert. Die besparing zou immers vrijwel uitsluitend moeten
komen van mensen die vrijwillig
langer doorwerken, terwijl zij
daarvoor nauwelijks worden gecompenseerd in de vorm van een
hogere AOW.
Het voorstel van de vakbonden
is ook nog eens inconsequent. De
vakbonden zeggen dat ze de
AOW-leeftijd voortaan willen laten meestijgen met de levensverwachting. Maar waarom zou 2009
daarvoor het ijkpunt moeten zijn?
Omdat toen duidelijk werd dat
een handvol bankiers met hun
hebzucht de wereldeconomie tot
de rand van de afgrond had gebracht?
Veel logischer is om te kijken
naar 1957, het jaar van de invoe-

ring van de AOW, zoals oud-minister voor Volksgezondheid Els
Borst afgelopen maandag in een
ingezonden brief in de Volkskrant
schreef. Dit argument telt des te
zwaarder omdat bij de invoering
van de AOW een halve eeuw geleden er al uitdrukkelijk rekening
mee werd gehouden dat de AOWleeftijd zou moeten stijgen. De
preciezen onder u zullen erop wijzen dat 1947 het ijkpunt zou moeten zijn: vanaf dat jaar kon een 65jarige een beroep doen op de
Noodwet Ouderdomsvoorziening.
Dat laagopgeleiden een kortere
levensverwachting hebben dan
hoogopgeleiden, kan alleen een
argument voor differentiatie van
de AOW-leeftijd zijn als ook sekse
in de beschouwing wordt betrokken (vrouwen hebben op hun
65ste gemiddeld nog drie jaar langer te leven dan mannen). Jammer
genoeg heb ik daar nog niemand
voor horen pleiten.
De halvegaren die met doorgeladen vuurwapens naar townhall
meetings gingen om te protesteren
tegen ‘Obamacare’ vormden het
absolute dieptepunt van deze zo-

buitenwereld is.
Rechtsfilosofe Dorien Pessers
heeft eens gezegd dat „de razendsnelle modernisering, de permanente veranderingen in de arbeidssfeer, het tomeloze consumentisme, de commercialisering
van het publieke domein en de
prestatie- en afrekencultuur in het
algemeen, mensen opgejaagd, gespannen en ongelukkig maken.
Als dat onbehagen politiek niet
verstandig wordt gekanaliseerd,
dan wordt er een zondebok gezocht”. Dat kan in conflict komen
met de waarden die horen bij een
open economie en een democratische en tolerante maatschappij.
De gevestigde politiek, dit kabinet voorop, heeft de dure plicht
zich rekenschap te geven van de
riskante opstand van het grote ongenoegen. Zeker nu het populistische verhaal van ‘maatschappelijke neergang’ nog bewaarheid
dreigt te worden ook, door grootscheepse bezuiniging en sanering.
Het wordt een regelrechte ramp
als de ‘35 miljard-operatie’ van de
ambtelijke werkgroepen alleen
maar in het teken komt te staan
van afbraak, kaalslag en publieke
armoede. Het moet er de politiek
van de gematigden alles aan gelegen zijn om het herontwerp van
Nederland te verbinden met een
hernieuwd vooruitgangsgeloof.
Met minder geld onze samenleving beter laten functioneren: met
die kunstgreep moet nieuw politiek vertrouwen worden gewonnen. Het bestrijden van hedendaags populisme kan niet aan
ambtenaren worden uitbesteed,
maar is de kernopdracht van politici in turbulente tijden.
René Cuperus is medewerker van
de Wiardi Beckman Stichting,
denktank van de PvdA, en auteur
van ‘De wereldburger bestaat
niet. Waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt’

Column Heleen Mees

Tot nader order: doorwerken
A

fgelopen dinsdag kon ik op
een splitscreen (lang leve Apple) het verloop van de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) over de AOW volgen en de beraadslagingen in de
Amerikaanse Senaat over een
nieuw stelsel van ziektekostenverzekering. De problemen waarvoor
een oplossing dient te worden gevonden, zijn in de kern hetzelfde.
Eind jaren vijftig en begin jaren
zestig hebben westerse landen sociale zekerheidsprogramma’s
geïntroduceerd die een halve
eeuw later financieel niet meer
houdbaar blijken te zijn.
De programma’s gaan aan hun
succes ten onder. Door de toegenomen welvaart is de vruchtbaarheid afgenomen, terwijl de levensverwachting juist is toegenomen.
In de Verenigde Staten zijn alle
65-plussers via Medicare van overheidswege verzekerd voor ziektekosten. Er is ook een publieke
ziektekostenverzekering genaamd Medicaid voor de lage inkomens (minder dan 30.000 dollar
per jaar), maar de buitensporige
kostenstijging wordt veroorzaakt
door de 65-plussers.

Volgens een projectie van het
Amerikaanse ministerie van
Volksgezondheid zullen de uitgaven voor gezondheidszorg tot
2018 jaarlijks met gemiddeld 6,2
procent stijgen tot 2018, terwijl
het bruto nationaal product in die
periode slechts met 4,1 procent zal
stijgen. Om de ziektekosten onder
controle te krijgen is het nodig dat
ook de naar schatting 30 tot 45
miljoen Amerikanen die nu onverzekerd of onderverzekerd
rondlopen, verplicht worden een
verzekering af te sluiten. Ziektekostenverzekering is bij uitstek

een voorbeeld van een markt voor
citroenen, waar alleen de kneuzen
een particuliere verzekeringspolis
willen afsluiten.
Maar zelfs als het Amerikaanse
Congres overeenstemming bereikt over een herziening van het
ziektekostenstelsel, waardoor de
kosten onder controle worden gebracht – dat wil zeggen dat die
niet sneller stijgen dan het bruto
nationaal product – dan zijn de
problemen nog niet voorbij.
In 2050 zullen de aan 65-plussers gerelateerde uitgaven voor de
oudedagsvoorziening plus ziektekosten in de Verenigde Staten 12
procent van het bruto nationaal
product bedragen. In Nederland,
dat sneller vergrijst dan de Verenigde Staten doordat het geboortecijfer en de immigratie lager
zijn, zullen de uitgaven niet alleen
sneller maar ook verder stijgen.
Bij ongewijzigd beleid zullen in
2040 de aan 65-plussers gerelateerde uitgaven voor de AOW en
ziektekosten 18 procent van het
bruto nationaal product bedragen, aldus het Centraal Planbureau in Ageing and the Sustainability
of Dutch Public Finances (2006).

mer. Maar de FNV, die dreigt met
looneisen tegen werkgevers die
een verhoging van de AOW-leeftijd steunen, is een goede tweede.
Als ’s lands grootste vakcentrale
denkt looneisen te kunnen stellen
en met acties te kunnen dreigen
terwijl de Nederlandse economie
het afgelopen kwartaal met 5,4
procent is gekrompen en bijna 2
miljoen mensen onder de 65 aangewezen zijn op een uitkering,
dan is er toch echt iets mis met het
ontslagrecht in de polder.
Misschien staan we wel aan de
vooravond van een nieuwe technologische revolutie die in eenzelfde economische bloeiperiode
als in de jaren negentig resulteert.
Het begrotingstekort zal dan als
sneeuw voor de zon verdwijnen,
de staatsschuld zal slinken en
zelfs de vergrijzing zal mogelijk
een overkomelijk probleem blijken te zijn.
Maar voorlopig staan alle seinen nog op rood. Tot nader order
moeten we allemaal een paar jaar
langer doorwerken.
u reageren? Dat kan op
v Wilt
nrc.nl/mees
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inister Plasterk (OCW, PvdA) heeft ten aanzien van
kranten een dubbele houding. Kranten, zegt hij, moeten zelf hun problemen oplossen. Maar omdat ze het moeilijk hebben, biedt hij ze wel gratis jonge journalisten aan en
innovatiesubsidie. Zo denkt hij uitgevers te helpen om op de
korte termijn de bedrijfsvoering weer op orde te brengen.
Het zijn heel beperkte maatregelen die op zijn best onschadelijk zijn, maar die het probleem zelf niet aanpakken.
Plasterk gaat voorbij aan het belangrijkste: de marktverstoring. De publieke omroep krijgt zo’n half miljard subsidie per jaar, maar verdient ook geld met advertenties. Daardoor worden de reclametarieven kunstmatig laag gehouden
en dat schaadt alle media. Ook op internet is sprake van oneerlijke concurrentie: uitgevers die daar omzet proberen te
maken, ontmoeten er opnieuw de publieke omroep, die met
gratis nieuwswebsites ook deze markt bederft.
De commissie-Brinkman sprak zich eerder uit over die oneerlijke concurrentie en bepleitte een nieuwe taakafbakening voor Hilversum. Ook krantenuitgevers vragen al jaren
om een gelijk speelveld. Maar de minister gaat daar niet op
in. Hij gaat wel onderzoeken of reclame via de publieke omroep „verdringingseffecten” heeft op advertenties in andere
media. Dit is de verkeerde vraag. Het gaat niet om verdringing, maar om prijsvorming. Een
reclamevrije publieke omroep is
een belangrijk deel van de oplosKrant moet geen
sing.
onderdeel van
Verder wil de minister de pugesubsidieerde
blieke omroepen verplichten
hun programmagegevens per
media zijn
week ter beschikking te stellen.
Nu mogen dagbladen slechts de
gegevens van één of, in het weekend, enkele dagen kopen en publiceren. Plasterk is, terecht,
voor een bredere beschikbaarheid, maar dan wel tegen vergoeding. Hoezo vergoeding? Voor die gegevens is al betaald,
door de belastingbetaler. Ook hier vertegenwoordigt de minister het belang van de publieke omroep, waar hij juist zou
moeten terugtreden.
De minister stelt dat het in het digitale tijdperk lastig is
verdienmodellen voor nieuws te ontwikkelen. Inderdaad,
dat is lastig, maar niet onmogelijk. Kranten als The Wall Street
Journal en Financial Times laten zien dat je op internet kunt
verdienen. Ook sommige Nederlandse uitgevers verdienen
met digitale abonnementen, al is het lastig te concurreren
met de gratis nieuwssites van de publieke omroep. Plasterk
zou die oneerlijke concurrentie moeten erkennen. In plaats
daarvan stelt hij samenwerking voor: de publieke omroep
zou beeldmateriaal ter beschikking moeten stellen. Wat
kranten in ruil moeten doen, is onduidelijk. Kortom, een oplossing die niet helder is, geen antwoord vormt op enig dringend probleem en tot verlies van journalistieke en economische zelfstandigheid zal leiden.
Dag- en weekbladen moeten geen onderdeel zijn van de
door de overheid gesubsidieerde media. Onafhankelijkheid,
ook financiële, onafhankelijkheid, is voor kranten een groot
kapitaal – en tevens hun wezenskenmerk.

De kunst van wachten
D

e wereldeconomie lijkt de weg omhoog te hebben gevonden, zo meldde het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) gisteren. Dat werpt de vraag op wanneer en hoe overheden en centrale banken moeten stoppen met de steunmaatregelen die het wegglijden van de economie en een nog
diepere recessie hebben voorkomen.
Door die maatregelen zijn rentes verlaagd tot nagenoeg 0
procent en heeft de bancaire sector toegang tot een vrijwel
onbeperkte hoeveelheid geld om het systeem draaiende te
houden. Overheden hebben banken genationaliseerd, financiële steun gegeven en hun eigen begrotingstekorten laten
oplopen, of de vraag zelfs extra gestimuleerd met uitgaven.
Deze lange lijst illustreert dat het herstel van de economie
en de financiële sector in hoge mate kunstmatig is. De vraag
is of het systeem weer op eigen benen kan staan. Voorlopig
moet het antwoord ontkennend zijn. Het herstel is daar te
jong en te fragiel voor. Tegenover tekenen dat het beter gaat,
staan regelmatig berichten over verdere verslechtering. De
beurskoersen fluctueren dagelijks tussen de hoop op betere
tijden en de angst voor een nieuwe terugslag. De oplopende
werkloosheid en de krappe kredietverlening wegen zwaar.
Overheden en centrale banken staan voor een uiterst precaire afweging. Te lang doorgaan met stimuleren, is gevaarlijk. Dat kan inflatie opleveren of mede leiden tot het blazen
van een volgende zeepbel, met later nog ernstigere gevolgen.
En de overheidsschulden lopen sterk al op, hetgeen een oplopende rente kan veroorzaken, die
het aflossen daarvan alleen maar
Opvattingen van
moeilijker maakt.
Anderzijds mogen de prikkels
IMF en G20
ook
niet te vroeg worden weggeondersteunen
nomen. Beter is het te wachten
beleid kabinet
tot de conjunctuur de juiste ontsnappingssnelheid heeft bereikt,
dus niet sputtert om daarna omlaag te duikelen. Een tweede ronde van stimuleringsmaatregelen zou de overheidsfinanciën nog verder doen verslechteren dan nu ze nu al zijn.
Dit betekent, en dat onderstreept het IMF ook terecht, dat
overheden nog een tijd op hun handen zullen moeten zitten,
maar wel een strategie moeten formuleren die het geloofwaardig maakt dat er in de toekomst schoon schip wordt gemaakt. Ook de G20, de groep van belangrijkste landen in de
wereldeconomie, nam vorige week deze positie in.
Deze houding komt redelijk overeen met wat het Nederlandse kabinet tot dusverre doet. Kritiek daarop is makkelijk. Voor de bühne mag een verwijt van een gebrek aan daadkracht aardig klinken, maar daadkracht is op dit moment in
wezen juist de grootste vijand van het betere.
Er zal een samenhangend en rigoureus plan moeten komen om te snoeien in de overheidsfinanciën. Maar aangezien met de uitvoering daarvan nog moet worden gewacht
en de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen nog onduidelijk is, kan het kabinet voor het opstellen van dat plan
de tijd uittrekken die zo’n ingrijpende operatie verdient. Al
had het dat de afgelopen weken wel wat beter aan het publiek kunnen uitleggen.

v nrc.nl/discussie: onderzoek PVV
©

René Cuperus reageert hierboven op het NRC-onderzoek naar PVV-sympathisanten. Misken de spanningen
niet waar de beweging van Wilders zo op gedijt, zegt
Cuperus. Reacties op zijn betoog: nrc.nl/discussie.

