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Jaarlijks verstrekken de keurende 
organisaties ongeveer 100.000 certi-
ficaten. 
De Inspectie SZW controleert op 
naleving van de arbo-eisen. Over-
treding van deze eisen leidt tot het 
schorsen of intrekken van een certi-
ficaat. Dat betekent dat een bedrijf 
bepaalde werkzaamheden dan niet 
meer mag verrichten. (WdJ)

Financiën (

Kwijtschelding 
Griekse schuld 
niet uitgesloten
Minister Dijsselbloem van Financiën 
‘sluit niet uit’ dat de eurolanden 
op enig moment in de toekomst 
Griekenland schulden zullen kwijt-
schelden. De coalitiepartijen in de 
Tweede Kamer huldigen hetzelfde 
standpunt. 
Dit bleek in een debat in de Tweede 
Kamer. Kwijtschelden van schul-
den is volgens Dijsselbloem wel de 
‘aller-, aller-, allerlaatste maatre-
gel’. ‘Ongewenst, moeten we niet 
doen als het niet nodig is,’ voegde 
hij daaraan toe. Op basis van het 
jongste akkoord over de Griekse 
schulden is het volgens Dijsselbloem 
ook niet nodig. 
De bewindsman verwees naar 
de afspraken die hij met andere 
eurolanden maakte. Als Griekenland 
over een aantal jaar weer een begro-
tingsoverschot heeft en aan de eisen 
van de eurozone voldoet, dan zijn 
de eurolanden bereid te kijken naar 
‘verdergaande maatregelen’, moch-
ten die nodig zijn om de Grieken 
verder te helpen met het terugdrin-
gen van hun staatsschuld. 
De VVD is tegen het kwijtschelden 
van Griekse schulden, maar sloot 
in het debat evenmin uit dat er op 
termijn wordt afgeschreven op de 
leningen aan Griekenland. Ook de 
PvdA houdt rekening met de moge-
lijkheid. Behalve het kwijtschelden 
van schulden zou ook nogmaals het 
verlagen van rentes of het verlengen 
van looptijden van leningen over-
wogen kunnen worden.

De partij wil net als Teeven af van 
de thuiskopieheffing, waarmee 
consumenten nu indirect betalen 
voor het kopiëren van beschermde 
werken. De staatssecretaris stelt dat 
er in dat geval een downloadverbod 
moet komen, maar zijn coalitiepart-
ner denkt daar anders over. Recourt: 
‘De zogenaamde thuiskopie-
exceptie, die vrij downloaden voor 
particulieren mogelijk maakt, moet 
blijven zoals die is.’
De PvdA vindt dat de staatsse-
cretaris maar met een creatieve 
oplossing moet komen. Komt hij 
daar niet mee, dan blijft de situatie 
zoals die is. ‘We verkiezen nog altijd 
liever het onmogelijke systeem 
van de thuiskopieheffing dan een 
beperking van het (in de exceptie 
neergelegde) recht om te mogen 
downloaden.’ (RS)

Werk en inkomen (

‘Europa gunt 
vrouwenquota  
te weinig tijd’
De Europese Commissie gunt lid-
staten te weinig tijd om met eigen 
wetgeving het aandeel vrouwen 
in topfuncties te laten toenemen. 
Dat schrijft de interdepartementale 
werkgroep Beoordeling Nieuwe 
Commissievoorstellen in een eerste 
oordeel over de Brusselse plannen.
De werkgroep, bestaande uit ambte-
naren van alle Nederlandse ministe-
ries, formuleert in een zogenoemd 
fiche een eerste standpunt van de 
regering over nieuwe voorstellen 
voor Europese wet- en regelgeving. 
Onlangs stuurde minister Timmer-
mans van Buitenlandse Zaken het 
fiche over het vrouwenquotum naar 
de Tweede Kamer.
De werkgroep oordeelt negatief over 
de vraag of Europa zich mag be-
moeien met het dossier. Dat zou het 
geval zijn als Europese regelgeving 
toegevoegde waarde zou hebben 
voor bijvoorbeeld de interne markt. 
Volgens de werkgroep is dat met dit 
voorstel niet het geval. ‘Het is maar 
de vraag in hoeverre nationale regel-

deregulering. 
Het provisieverbod voor beleggings-
instellingen is al langer een wens 
van Nederland. Op 1 januari gaat 
nationaal het provisieverbod voor 
complexe financiële producten in, 
zoals verzekeringen en hypotheken. 
Het provisieverbod houdt in dat de 
klant altijd rechtstreeks betaalt voor 
het advies dat hij krijgt.
In de markt wordt, mede door op-
treden van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), al vooruitgelopen 
op de nieuwe regels. Zo sprak de 
AFM met beleggingsondernemin-
gen af dat bepaalde provisies met 
ingang van 2013 en 2014 niet meer 
worden verstrekt. Andere provisies 
worden ‘kritisch tegen het licht 
gehouden’, meldt de toezichthouder 
op zijn website.

media en inFormatie (

PvdA voelt toch 
niet voor een 
downloadverbod
De PvdA staat, in tegenstelling tot 
wat de partij eerder zei, toch niet 
open voor een downloadverbod. 
‘Voor alle duidelijkheid: we zijn en 
blijven tegen een downloadverbod,’ 
schrijft PvdA-Kamerlid Recourt.
Recourt komt daarmee terug op 
zijn uitspraken in een recent debat. 
Daarin wilde hij een verbod op het 
downloaden van auteursrechtelijk 
beschermd werk uit illegale bron 
niet uitsluiten. Staatssecretaris 
Teeven van Veiligheid en Justitie 
concludeerde dat daarmee poli-
tieke ruimte was ontstaan voor een 
downloadverbod, waar de PvdA tot 
voor kort tegen was. Ook oppositie-
partijen interpreteerden dit zo.
Die uitleg blijkt echter voorbarig. 
‘De PvdA wil geen downloadverbod. 
Dat stond al in ons verkiezingspro-
gramma. Toch is er wat onduidelijk-
heid ontstaan over ons standpunt,’ 
schrijft Recourt nu. Hij onderstreept 
dat de PvdA slechts de illegale 
handel wil aanpakken ‘zonder de 
internetvrijheid van particulieren 
ook maar iets te beperken’.

geving om vrouwen op topposities 
in het bedrijfsleven te stimuleren 
daadwerkelijk belemmerend is voor 
de werking van de interne markt.’
Nederland onderschrijft het belang 
van meer vrouwen in de top, maar 
heeft zelf al regelgeving opgesteld 
om dat te bereiken. In januari treedt 
de Wet bestuur en toezicht in wer-
king, waarin een streefcijfer van 30 
procent vrouwen in topfuncties is 
geformuleerd. Overigens worden in 
de wet nog geen sancties opgelegd 
aan bedrijven die minder vrouwen 
in topfuncties aanstellen. ‘Mogelijke 
Europese regelgeving geeft deze 
aanpak onvoldoende tijd en biedt 
onvoldoende tijd om te leren van de 
recente regelgeving in andere lidsta-
ten,’ schrijft de werkgroep. (RvdD)

Werk en inkomen (

Eisen voor  
arbocertificaten 
aangescherpt
De eisen om een arbocertificaat te 
krijgen zijn verduidelijkt en aange-
scherpt. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid hoopt 
dat de aanpassingen zullen leiden 
tot meer vertrouwen in het certifice-
ringstelsel.
Voor een aantal producten, werk-
zaamheden en systemen die risico’s 
inhouden voor de arbeidsveiligheid, 
is een certificaat of een keuringsbe-
wijs verplicht. Dit is bijvoorbeeld 
het geval bij liften of drukvaten, bij 
het bedienen van hijskranen of bij 
het verwijderen van asbest.
Volgens het ministerie van SZW zijn 
de nieuwe eisen en sancties onder-
deel van een grondige herziening 
van het stelsel van arbocertificaten 
die vanaf begin 2012 is doorgevoerd 
en die nu is afgerond. Daarmee zijn 
voor zo’n dertig certificaten de eisen 
aangescherpt.
De branches stellen de eisen voor 
arbeidsomstandigheden zelf vast 
binnen de voorwaarden die de over-
heid stelt. De certificaten worden 
afgegeven door instellingen die door 
het ministerie zijn aangewezen. 

Financiën (

Geen steun voor 
een Europees 
provisieverbod
Het kabinet krijgt de handen in de 
EU niet op elkaar voor een provi-
sieverbod voor beleggingsonderne-
mingen. Maar er komt wel ruimte 
voor Nederland om op dit punt zelf 
strengere regels te stellen.
Dat blijkt uit een brief van minister 
Dijsselbloem van Financiën, waarin 
hij de Tweede Kamer informeert 
over de onderhandelingen betref-
fende Mifid 2, de herziene Europese 
beleggingsrichtlijn. ‘Nederland ziet 
zich slechts gesteund door één grote 
lidstaat en enkele kleinere lidstaten. 
Een andere grote lidstaat verzet zich 
hevig tegen een provisieverbod voor 
beleggingsondernemingen,’ schrijft 
de bewindsman.
Het verzet heeft ertoe geleid dat het 
provisieverbod voor vermogensbe-
heer en onafhankelijk beleggings-
advies, zoals dat oorspronkelijk 
was voorgesteld door de Europese 
Commissie, is vervangen door een 
verbod op het ‘vasthouden’ van 
provisies. ‘Dit zou betekenen dat 
beleggingsondernemingen nog wel 
provisies zouden mogen ontvangen, 
maar verplicht worden deze “door te 
geven” aan de klant.’
Nederland heeft verder bereikt dat 
lidstaten de ruimte houden ‘om 
additionele maatregelen te treffen 
met betrekking tot het onderwerp 
provisies’. Ook het Europees Parle-
ment schaart zich daarachter. ‘Een 
dergelijke bepaling zou Nederland 
de ruimte geven om (nationaal) een 
provisieverbod voor beleggingson-
dernemingen in te voeren.’
Dijsselbloem heeft geen moeite met 
een dergelijke ‘kop’ op Europese 
regels, maakte hij onlangs al in de 
Kamer duidelijk. Aanvullende regels 
kunnen voor Nederland met zijn 
relatief grote financiële sector soms 
nuttig zijn, betoogde hij. Het vorige 
kabinet vond nog dat dergelijke 
koppen ‘opgespoord en verwijderd’ 
dienden te worden in het kader van 

staat en recht

D e aankondiging van mijn lezing voor 
amsterdamse advocaten over recht en 
neodemocratische politiek leidde tot 

nieuwsgierige vragen wat ik daarmee zou be-
doelen. eerder, in 2011, had ik in mijn inaugurele 
rede aan de universiteit van amsterdam over 
Burgerrechten (www.oratiereeks.nl) naar een 
nieuwe term gezocht om degenen aan te duiden 
die ‘met een beroep op democratie een niet door 
rechters en minderheidsrechten gehinderde om-
zetting van de wil van de meerderheid in wetge-
ving en beleid verlangen’. Ik schreef toen over de 
kritiek op het europese Hof voor de Rechten van 
de mens, dat plotseling als een sta-in-de-weg 
werd beschouwd, maar er zijn veel meer voor-
beelden. 

Wettelijke minimumstraffen moesten voorko-
men – het wetsvoorstel wordt nu ingetrokken 
– dat rechters, individuele omstandigheden af-
wegend, tot een lagere straf kunnen komen dan 
door een politieke meerderheid passend wordt 
gevonden. Snelheidslimieten moeten worden 
afgestemd op het gevoel van de weggebruiker; 
bescherming van het leefmilieu is daaraan on-

dergeschikt. een ferme klap voor de inbreker is 
zo welverdiend, dat justitie er niet moeilijk over 
moet doen, als de honkbalknuppel wel erg hard 
aankwam. 

Om een aantal redenen wilde ik deze manier van 
politiek bedrijven niet als populisme brandmer-
ken. die term wordt geassocieerd met bewegin-
gen met een extreem programma, maar het type 
politiek waarop ik doelde, is inmiddels veel wij-
der verbreid. Jarenlang was het in de nederland-
se politiek gebruikelijk dat lijsttrekkers van ver-
liezende politieke partijen zich excuseerden met 
het mantra dat ze hun programma ‘niet goed 
genoeg hadden uitgelegd’. Sinds enige jaren 
heeft dit plaatsgemaakt voor een nieuwe man-
tra: ‘We hebben niet goed naar de kiezers geluis-
terd.’ Vroeger gingen ze dus ervan uit dat ze 
standpunten en misschien zelfs visies hadden, 
waarvoor ze steun moesten zoeken bij de kie-
zers, nu menen ze hun standpunten te moeten 
aanpassen aan wat hun potentiële electoraat 
ervan vindt.  
neodemocratische politiek betekent niet dat 
partijen om het even welk standpunt innemen. 

de onderwerpen moeten passen bij hun ‘profiel’ 
en daar worden ‘beelden’ bij gezocht. een doel-
gerichte campagne kan een handje helpen. 
daarbij worden marktonderzoekbureaus inge-
schakeld, die dezelfde methoden toepassen als 
bij het in de markt zetten van andere producten. 
In hun campagnes onderstrepen politici dan de 
opvattingen die bij hun doelgroepen goed lig-
gen, bijvoorbeeld dat wie zich verdedigt tegen 
een inbreker geen straf moet krijgen. dat nood-
weer al sinds 1886 niet strafbaar is, vormt een 
detail dat de gelukkige ervaring van gelijkge-
zindheid van kiezer en gekozene niet mag ver-
storen. 

maar wordt daarmee de samenleving werkelijk 
een dienst bewezen? Wie bijvoorbeeld steeds 
over het ‘falen van de multiculturele samenle-
ving’ oreert, wekt de verwachting dat hij voor 
een monoculturele samenleving zal kunnen zor-
gen. dat is echter in de 21e eeuw een valse illusie 
en uit een oogpunt van internationale dynamiek 
helemaal niet wenselijk. Wie, geadviseerd door 
zijn campagneteam, de aftrekbaarheid van de 
hypotheekrente sacrosanct verklaart of meer 

steun voor zwakke europartners als een taboe 
bestempelt, komt zichzelf tegen zodra werkelijk 
verantwoordelijkheid moet worden gedragen. 

neodemocratische politiek is dus uit het oog-
punt van vertrouwen in de democratische recht-
staat een riskant bedrijf. Voor dat vertrouwen 
zijn instanties zoals de rechterlijke macht en 
onafhankelijke, vakkundige adviseurs essenti-
eel, juist omdat ze niemand naar de mond hoe-
ven te praten. Ze dwingen om even na te denken 
voordat een standpunt wordt ingenomen. Laten 
we intussen blij zijn dat politici soms hun ver-
lies nemen en tot andere gedachten komen. 
maar is het niet toch beter een volgende keer 
even tot tien te tellen om te analyseren en na te 
denken voordat een standpunt wordt verkon-
digd? 
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