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na de goedkeuring van het wets-
voorstel voor een raadplegend re-
ferendum, staat deze week het 
voorstel voor het correctief refe-
rendum op de agenda van de 
tweede Kamer. Het gaat om de 
heropening van een debat uit 
2010, het voorstel zelf stamt uit 
2005. Het is een initiatief van 
Pvda, groenLinks en D66. 

Wat behelst het voorstel voor een 
correctief referendum?
aangenomen wetsvoorstellen kun-
nen door een meerderheid van de 
kiezers in een referendum worden 
verworpen als het wetsvoorstel 
voor een correctief referendum 
wordt aangenomen. Een referen-
dum moet worden aangevraagd 
door een bepaalde groep kiesge-
rechtigden. Dit aantal wordt, net 
als andere details, later uitgewerkt 
in uitvoeringswetgeving. Dit 
maakt het voorstel anders van op-
zet dan het in de nacht van Wiegel 
(18 mei 1999) verworpen voorstel, 
waarbij alles in de grondwet zelf 
werd geregeld.

Hoe waarschijnlijk is het dat het 
correctief referendum er echt 
komt?
De kansen lijken gering. in eerste 
lezing, die nu aan de orde is, is een 
gewone meerderheid nodig. Dat 
zal geen probleem zijn, aangezien 
die meerderheid er onlangs ook 
was voor het raadgevend referen-
dum. Pvda, PVV, 50PLus, D66, 
groenLinks, PvdD en sP stemden 
voor. Daarna wordt het lastiger. in 
tweede lezing – met tussentijds 
verkiezingen – moet een twee der-
de meerderheid worden gevonden. 
Dit lijkt alleen mogelijk als tegen-
standers CDa en VVD gezamenlijk 
historisch klein uit de stembus-
strijd tevoorschijn komen. (rs)

Referendum

vragen over

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil 29 soorten onkosten die werkgevers onbelast kunnen vergoeden, samenvoegen in de werk-
kostenregeling. Daarbij gaat het onder meer om fietsenplannen, waarbij werknemers fiscaal voordelig een fiets voor het woon-werkverkeer 
kunnen aanschaffen. Foto: Bart Eijgenhuijsen/HH

Weekers’ worsteling met werkkosten
Staatssecretaris Weekers van 
Financiën wil de verplichte 
invoering van de werkkosten-
regeling een jaar uitstellen. De 
Kamer kan deze week einde-
lijk met hem spreken over dit 
hoofdpijndossier.

financiën (

De werkkostenregeling vervangt het 
huidige systeem waarbij werkge-
vers 29 soorten onkosten onbelast 
kunnen vergoeden – kerstpakketten, 
fietsenplannen, vergoedingen voor 
kleding, et cetera. In plaats daarvan 
mogen bedrijven 1,5 procent van 
de totale loonsom belastingvrij 
verstrekken. De regeling ging in 
2011 in en vanaf 2014 zouden alle 
bedrijven verplicht op het nieuwe 
systeem moeten overgaan.

Duidelijkheid
Maar de regels zijn nog niet echt 
aangeslagen. Veel ondernemingen 
zien de overstap niet zitten en hou-
den vooralsnog vast aan het oude 
systeem. Onlangs besloot Weekers 
daarom tot uitstel van de verplichte 
invoering tot 1 januari 2015. Rege-
ringspartijen VVD en PvdA hebben 
al gezegd dat ze zich daarin kunnen 
vinden.
Maar in de Kamer leven nog veel 
vragen over het onderwerp. Woens-
dag zullen de fracties en Weekers 
elkaar spreken over de kwestie. 
De werkkostenregeling is een van 
de vele onderwerpen die voor het 
– verschillende keren uitgestelde – 
fiscaal algemeen overleg op die dag 
geagendeerd staan. 
De Kamer zal van de staatssecre-
taris willen weten in hoeverre de 
werkkostenregeling nu echt tot 
de beloofde lastenverlichting zal 
leiden. Voorlopig is hier niets van 
terechtgekomen. In een ‘verken-
ning’ die Weekers heeft gepubliceerd 
over mogelijke vereenvoudigingen, 
stelt hij voorop dat er geen ‘simpele 
oplossingen’ zijn. Over een van de 

belangrijkste technische voorstellen 
merkt hij op: ‘Ook hier geldt een 
bekende uitspraak van Johan Cruyff: 
ieder voordeel heeft zijn nadeel.’
Een belangrijk bezwaar van vooral 
het midden- en kleinbedrijf, zo 
blijkt uit een vorig jaar uitgevoerde 
evaluatie, is dat overstappen een 

hoop administratieve rompslomp 
met zich meebrengt. Het nieuwe 
systeem zou uiteindelijk efficiën-
ter moeten zijn, maar een van de 
problemen is dat ook hierin weer 
allerlei uitzonderingen zijn opgeno-
men. Zo vallen verstrekkingen voor 
vervoer en scholing buiten de vaste 

som van 1,5 procent. 
Weekers wees er vorige week in 
een brief aan de Kamer op dat er 
wel degelijk vereenvoudigingen in 
het nieuwe systeem zitten. Alles 
afblazen ziet hij in ieder geval niet 
zitten. ‘Uitstel leidt in dit geval 
zeker niet tot afstel.’  (RS)

Nadat Eurocommissaris Andor afge-
lopen week een bliksembezoek aan 
Den Haag bracht en onder meer 
met de Tweede Kamer sprak over de 
Europese aanpak van de jeugdwerk-
loosheid, mag minister Asscher van 
Sociale Zaken en Werkgelgenheid 
zich dinsdag in het parlement ver-
antwoorden voor zijn acties op dit 
terrein. Begin deze maand maakte 
de bewindsman bekend 50 miljoen 
euro uit te trekken om de jeugd-

werkloosheid, die in Nederland op 
15 procent ligt, te bestrijden. 
Woensdag staat er een – meer-
dere malen uitgesteld – overleg 
met staatssecretaris Weekers van 
Financiën gepland over diverse 
fiscale onderwerpen. Onder meer 
de werkkostenregeling (zie artikel 
hierboven) komt ter sprake.
Plenair debatteert de Tweede Kamer 
onder meer over de verhuurder-
heffing en het opheffen van de 

strafrechtelijke immuniteit van 
publiekrechtelijk rechtspersonen 
(een initiatief van PvdA’er Recourt, 
CDA’er Oskam en Segers van de 
ChristenUnie). Het debat over het 
correctief referendum, een initiatief 
van PvdA, GroenLinks en D66 wordt 
deze week heropend (zie de rubriek 
Vragen over).

De agenda van het parlement is 
onder voorbehoud van wijzigingen.

Ook op de agenda: jeugdwerkloosheid 

staat en recht

D e inauguratie van paus Franciscus op 19 
maart 2013 werd door vele staatshoof-
den en regeringsleiders bijgewoond. 

Hoewel ook deze hooggeplaatste gasten, katho-
liek of niet, zich door de boodschap van mededo-
gen en dienstbaarheid kunnen laten inspireren, 
heeft hun aanwezigheid bij velen het beeld be-
vestigd dat de paus niet alleen hoofd is van een 
wereldkerk, maar ook een speler op het politieke 
wereldtoneel. 

Het is voorspelbaar dat op dat moment de dis-
cussie wordt heropend of het pas geeft dat ons 
land diplomatieke betrekkingen onderhoudt met 
het Vaticaan. in 1925 is – na een sgP-actie daarte-
gen – een kabinet over deze kwestie gevallen. De 
Città del Vaticano (Vaticaanstad) is een binnen de 
stad rome gelegen gebied van 0,44 vierkante 
kilometer. De diplomatieke betrekkingen worden 
echter niet onderhouden met dit staatje, maar 
met de Heilige stoel (santa sede, Holy see). Dat is 
de traditionele benaming voor de institutie van 
de bisschopszetel van rome, waarvan de bekle-
ders als opvolgers van st. Petrus geestelijk leider 
zijn van een miljard katholieken wereldwijd. 
Eeuwenlang stond de paus tegelijk aan het hoofd 

van een omvangrijk gebied van italiaanse staten. 
Daaraan kwam een eind toen in 1870 rome werd 
ingelijfd bij de nieuwe italiaanse eenheidsstaat. 
Waaraan echter in 1870 geen einde kwam, was de 
erkenning van de Heilige stoel als subject in het 
volkenrecht. De Heilige stoel kan evenals staten 
deelnemen aan internationale conferenties, di-
plomatieke betrekkingen en verdragen. maar 
hiermee is de Heilige stoel niet zelf een staat ge-
worden. Zo bezien is het een bijkomende om-
standigheid dat italië bijna zestig jaar later, bij de 
Lateraanse verdragen van 1929, de soevereiniteit 
van de paus erkende over het gebied van Vati-
caanstad. De diplomatieke vertegenwoordigers 
(nuntii) vertegenwoordigen niet dit ministaatje, 
maar de Heilige stoel. De soevereiniteit over een 
klein eigen grondgebied waarborgt dat italië geen 
rechtsmacht over de Heilige stoel kan uitoefenen. 

nu kan men natuurlijk de vraag opwerpen of di-
plomatieke betrekkingen en verdragen met an-
dere subjecten dan staten gewenst zijn. De theo-
rie van het volkenrecht heeft daar nooit veel 
problemen van gemaakt. Ze keek naar de realiteit 
van het internationale rechtsverkeer en consta-
teerde dat er op dit punt veel mogelijk is. Het 

‘normale’ subject van het volkenrecht is de inter-
nationaal erkende soevereine staat. Daarom wor-
den verdragen door het Koninkrijk der nederlan-
den gesloten, niet door nederland, één van de 
vier landen van het koninkrijk. Het constitutio-
nele recht van een staat kan echter inhouden dat 
ook deelstaten in bepaalde mate aan het interna-
tionale rechtsverkeer kunnen deelnemen. inter-
nationale organisaties kunnen dat ook. Dat de 
Heilige stoel als een volkenrechtssubject wordt 
beschouwd, is dus wel bijzonder, maar geen on-
mogelijkheid. in een wereld waarin we steeds 
beter begrijpen dat staten niet alles zijn, past dit 
goed.
in de ogen van sommigen is echter juist die brede 
betrokkenheid een probleem. Zij wijzen op de 
scheiding van kerk en staat. De rooms-Katholie-
ke Kerk heeft geen legioenen, maar macht en 
invloed hangen niet enkel van militaire factoren 
of economische productiviteit af. scheiding van 
kerk en staat is geen verbod op contacten. Het 
principe verbiedt echter dat de politiek de religi-
euze gemeenschappen aanstuurt, en omgekeerd. 
Daarvoor is van belang dat de Heilige stoel haar 
internationale rol weet te richten op de waarden 
van medemenselijkheid en de vrijheden van de 

gelovigen. De kerkelijke vereisten voor een sacra-
menteel huwelijk mogen niet worden bepaald 
door de huwelijkswetgeving van staten, en staten 
kunnen erop wijzen dat het omgekeerde evenmin 
het geval zal zijn. Wanneer dat principe wordt 
geaccepteerd, verdwijnt een aantal spanningen 
die de relaties nu bemoeilijken.       

in de strijd tegen inhumane krachten kan een 
wereldwijd netwerk van gelovige mensen in ge-
zondheidszorg, onderwijs en hulp aan verdrukten 
verschil maken. De eigen positie van de Heilige 
stoel verzekert haar vrijheid ten opzichte van we-
reldlijke machthebbers die – zoals de geschiede-
nis laat zien – maar al te graag de kerk misbrui-
ken in hun machtsspel. Die vrijheid had in 
kritieke situaties beter kunnen en moeten wor-
den gebruikt. iedereen weet hoezeer dit een ge-
schiedenis is van vallen en opstaan, maar dat kan 
geen reden zijn om relaties af te breken.
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