
mijn moment van de week

A ls ik in de krant lees dat de 
bezuinigingen tot 2017 
tezamen al 45 miljard zijn 

en er nu nog 6 miljard extra zal 
worden bezuinigd, vraag ik me af: 
waarom? Met Prinsjesdag worden 
weer nieuwe bezuinigingen 
bekend gemaakt. Ik ben van 
mening dat het niet nodig is om 
zoveel te bezuinigen. Dat lijkt me 
niet gewenst in een recessie. De 
Nederlandse economie doet het 
slechter dan gemiddeld in de 
eurozone. Dat is een teken aan de 
wand. Die verslechterde econo-
mie hangt samen met deze bezui-
nigingen en lastenverhogingen. 
Mensen gaan minder uitgeven, 
minder investeren, de werkloos-
heid neemt toe.

Vertrouwen zoeken
Lastenverzwaringen leiden 
slechts tot een verdere terugloop 
van de conjunctuur en grote 
werkloosheid. Op het huidige 
dieptepunt zal de overheid mijns 
inziens met een sterke groei- 
impuls moeten komen, een die 
losstaat van de somberheid in 
de particuliere sector. Om die 
groei te genereren, heb ik een 
plan bedacht. Het gaat om een 
nieuw fonds, het Maatschappelijk 
Investeringsfonds (MIF), voor 

Iedere week vraagt MAX Magazine een persoonlijkheid naar zijn of haar 
moment van de week. In verband met Prinsjesdag deze keer de 92-jarige 
Johan Witteveen. De kleinzoon van architect Wibaut was rector magni-
ficus van de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, lid van 
de Eerste en Tweede Kamer en minister van Financiën in de kabinetten 
Marijnen (1963-1965) en De Jong (1967-1971). Van 1973 tot 1978 was hij 
voorzitter van het Internationale Monetair Fonds (IMF). Witteveen is commis-
saris bij grote internationale en Nederlandse ondernemingen en heeft een 
leidende positie binnen de Soefi Beweging Nederland.

‘om groei te genereren heb ik een plan bedacht’
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Johan Witteveen

nuttige, maatschappelijke beste-
dingen waar pensioenfondsen 
en overheid samen in investeren. 
De risico’s worden op die manier 
gedeeld. We hebben investeringen 
nodig die van belang zijn voor 
de hele samenleving. Juist nu, 
met de lage rente, moeten we 
aan grote projecten beginnen. Ik 
denk dan aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot, het plaatsen 
van zonnepanelen op daken van 
overheids   gebouwen, de bouw 
van scholen en ziekenhuizen. 
Daarmee bewijzen de overheid en 
de pensioenfondsen bovendien 
een dienst aan de maatschappij. 
Pensioenfondsen zijn gefinancierd 
met belastinggelden. De overheid 
heeft er een aandeel in. Nu doen 
zij het overgrote deel van hun 
beleggingen in het buitenland en 
niet hier. Ik vind het een morele 
plicht om investeringen in Neder-
land te gaan doen. 

nieuw deltaplan         
Tegelijkertijd zou de overheid 
dit investeringsfonds garanties 
moeten geven voor de uitvoering 
van het nieuwe Deltaplan. Dit  
project moet versneld worden 
uitgevoerd om ons beter én 
eerder te bescher   men tegen de 
stijgende zeespiegel en mogelijke 
overstromingen. Het Deltaplan is 
nu nog een lange termijnproject 
dat tot 2050 gemiddeld 1,4 
miljard per jaar zal kosten.                                                   
De lage rente van 2 procent 
schept mogelijkheden om het 
Deltaplan versneld uit te voeren. 
Bij een rente van 2 procent en een 
prijsstijging van ruim 2 procent 
zou de rente nul zijn. Zo kan 10 
tot 12 miljard worden geïnves-
teerd zonder belasting van de 
maatschappij en economie. Dat 
lijkt me mooi. Ik hoop dan ook 
dat er iets met mijn plan wordt 
gedaan. 

‘De magie van harmonie, een visie op 
de wereldeconomie’ is de titel van de 
biografie van Johan Witteveen. MAX 
Magazine mag 5 exemplaren van dit 
boek (winkelwaarde €29,90) wegge-
ven! Wilt u kans maken op een boek? 
Stuur dan voor 30 september een kaart 
naar MAX Magazine, Witteveen-actie, 
Postbus 277, 1200 AG Hilversum.
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