Debat: “externen bij de overheid die een hoger salaris verdienen dan een minister”
Datum: Donderdag 28 september 2017, Tweede Kamer, s’Gravenhage
Bijdrage: Jan Middendorp, Tweede kamer VVD
Voorzitter dank u wel.

Het onderwerp van dit debat is belangrijk voor mij. Het gaat immers over hoe we de
overheid slagvaardig én zuinig kunnen maken. Een van de weinige onderwerpen waarover mijn
ouders en ik het politiek gezien eens waren.

Ik ben opgegroeid in de Rivierenbuurt in Amsterdam In wat toen nog een volksbuurt was.
Mijn ouders geloofden in de revolutie en leerden mij demonstreren. Ik koos niet voor hun revolutie
en ideologie: Maar ik koos wel voor hun drijfveer om mensen die het minder goed hebben sterker te
maken.

Tijdens mijn vijftien jaar in het bedrijfsleven wist ik dat ik eens zou overstappen om het
publieke belang te dienen. Dat ik hier nu sta, mevrouw de voorzitter, is een groot voorrecht. Het is
ook een grote verantwoordelijkheid.

Ik kom hier dan ook om iets te doen: Nederland liberaler te maken en werken aan een
sterker, eerlijker en beter Nederland. Daarbij heb ik groot vertrouwen in de kracht van mensen.

Dat brengt mij bij de beloningen in de publieke sector en de Wet Normering Topinkomens.
Die is onderdeel van de formatie en daar zullen we als het regeerakkoord er is verder over spreken. Ik
kijk daar naar uit, want publiek geld moet publiek verantwoord worden en bij het dienen van de
publieke zaak horen geen excessieve beloningen. Tegelijkertijd moeten wetten wel uitvoerbaar zijn.
Als ziekenhuizen enorme kosten moeten maken om gevulde koeken te registreren is er een gat
tussen de wetten die wij hier bedenken en de echte wereld: voor de VVD is de evaluatie van de wet
dan ook van groot belang. Tot slot de keuze externen in te huren. Daar moeten we Rijksbreed kritisch
op zijn. Dat is alleen uit te leggen als we daarmee betere resultaten krijgen.

Mevrouw de voorzitter,
Ik ben mijn leermeesters, de Amsterdamse hoogleraren Fase en Heertje, dankbaar. Zij
geloofden begin van deze eeuw dat ik, een geoloog die vulkanen, woestijnen en al het moois dat
onze aarde te bieden heeft, bestudeerde, econoom kon worden. Zij leerden mij over de moeilijke
stap van denken naar doen. De stap van wetten naar de echte wereld en gevulde koeken. Zij leerden
mij ook dat, ondanks de karikatuur die er door sommigen van gemaakt wordt, de economische
wetenschap niet alleen om geld gaat. Juist niet: zij gaat over mensen: Mensen hier en elders en hun
behoeften in de breedste zin, nu, later en in de toekomst.

Ik zal de man niet vergeten die in Amsterdam Noord tegen mij zei: “4 jaar geleden verloor ik
op het hoogtepunt van de crisis mijn baan, maar nu heb ik mijn leven weer op de rails”. Wat wij hier
in dit huis doen, doet ertoe. Ik wil mij inzetten voor een slagvaardige en zuinige overheid die mensen
de ruimte laat. Zodat onze kinderen zelf kunnen kiezen in wat voor land ze willen wonen en wat ze
uit het leven willen halen. Zelf kiezen. Zoals ik dat ook kon in mijn jeugd.
dank u wel.

NB: gesproken tekst kan afwijken.

