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Migratie als motor van de economie. Volgens hoogleraar Arnoud Boot ligt hier een belangrijke
uitdaging voor Nederland. Westerse landen zoals Nederland moeten dit niet als een bedreiging
zien. 'Het creëren van werk en werkgelegenheid is cruciaal, juist voor die groep mensen.' Deel 36 in
een serie gesprekken met prominente Nederlanders.

Het gesprek met Boot duurt geen uur, zoals gepland, maar een half uur. Een bespreking van Arnout Boot
met wat naaste collega´s op de Universiteit van Amsterdam loopt uit. En ook daarna staat weer een
bespreking - maar dan buiten de deur - op de agenda. Toch is hij in dat halve uur scherp, met een schuin
oog op de klok, dat wel.
Opvolger
Boot heeft heel veel functies en wordt sinds een paar weken ook genoemd als mogelijke opvolger van
Nout Wellink als president van de Nederlandsche Bank. Prof. Dr. Arnoud Boot is hoogleraar
ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, kroonlid van de
Sociaal Economische Raad, adviseur van de Nederlandse en Zweedse centrale bank en daarnaast nog
columnist.
En over een jaar als Nout Wellink vertrekt, neemt Boot wellicht zijn functie over. Ook al noemt hij zelf een
andere kanshebber: hoogleraar monetaire economie Lex Hoogduin. 'Ik denk dat hij eminent geschikt is.'
Boot (1960) vindt zichzelf nog aan de jonge kant om de functie van centrale bankpresident op zich te
nemen. 'Als je me tien jaar geleden deze vraag had gesteld … dan heb je nog de neiging om te zeggen dat
rond je 50ste dit soort functies aantrekkelijk zijn.' Maar volgens de hoogleraar is de ideale opvolger van
Nout Wellink eerder wat verder in de vijftig. 'De vraag is altijd wat je na die functie gaat doen.'
Warmlopen
Eigenlijk was nog niemand zich echt aan het warmlopen voor de topfunctie bij de centrale bank. Het was
alom bekend dat Nout Wellink een derde termijn van zeven jaar ambieerde op de hoogste post bij de
Nederlandsche Bank. Maar daar stak minister Jan Kees de Jager van Financiën vorige maand een stokje
voor. De minister vindt dat twee termijnen van zeven jaar genoeg zijn. Dit is goed voor de doorstroming en
het komt vervolgens ook het toezicht ten goede.
Ook Arnoud Boot vindt het niet meer van deze tijd dat een centrale bankpresident vele jaren op die plek
blijft zitten. Hij wil eigenlijk nog verder gaan dan het besluit van de minister. 'Als we nu denken dat we met
twee benoemingstermijnen van zeven jaar - dus in totaal 14 jaar - dat we daar een geschikte periode voor
bedacht hebben. Ik denk dat dit nog steeds niet bij de huidige tijdsperiode past.' Boot denkt dat de
volgende bankpresident ergens tussen de vijf en de acht jaar op die plek zal zitten. Niet meer.
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