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DEZE WEEK2  DinsDag 17 sEptEmbEr 2013 nummEr 38

De Commissie Economische en mo-
netaire Zaken van het Europees par-
lement stemt dinsdag over wetge-
ving die het aantal vrouwen in 
topfuncties bij beursgenoteerde be-
drijven moet bevorderen. De richtlijn 
wordt opgevat als een vrouwenquo-
tum, maar stelt dat mannen en 
vrouwen allebei voor minstens 40 
procent vertegenwoordigd moeten 
zijn in het bestuur. Vrouwen zijn nu 
ondervertegenwoordigd. 

Dat quotum was toch van de baan?
nee, helemaal niet. nederland heeft 
zich wel verzet tegen het plan, maar 
slaagde er niet in om genoeg mede-
standers te vinden om het voorstel 
te blokkeren. 

Dus het quotum komt er gewoon?
Dat is lang niet zeker. Volgens CDa-
Europarlementslid Corien Wort-
mann-Kool wordt het ‘een spannen-
de stemming’. nederland hoeft het 
quotum ook niet over te nemen, zei 
Eurocommissaris reding in mei. Lid-
staten waar al wetgeving van kracht 
is, kunnen uitgezonderd worden van 
de Europese regels. Ons land kent 
sinds dit jaar een wettelijk streefcij-
fer van 30 procent. De  nederlandse 
wet geldt voor alle  ondernemingen 
met een raad van bestuur. bijna geen 
enkel nederlandse bedrijf heeft ove-
rigens  genoeg topvrouwen in dienst, 
bleek eerder deze maand. 13,7 pro-
cent van alle bestuurders en com-
missarissen vrouw.

Wat als de EP-commissie er dinsdag 
mee instemt?
Het voorstel heeft dan nog een lange 
weg te gaan. Eerst moet het gehele 
Europarlement met het voorstel in-
stemmen – doorgaans volgt dat de 
commissie – vervolgens gaat het 
naar de Europese raad. Over het uit-
eindelijke voorstel wordt dan nog 
onderhandeld tussen raad en parle-
ment. Dat compromis moet weer 
worden aangenomen door het parle-
ment. (rvdD)

Vrouwenquotum

vragen over

Minister van Financiën De Jager vorig jaar bij de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer. Ook dit jaar worden de begrotings-
stukken pas openbaar nadat ze aan het parlement zijn aangeboden. Foto: phil nijhuis/anp

Week van prinsjesdag zonder politiek debat
Deze week staat in het teken 
van Prinsjesdag. Maar de 
Algemene Politieke Beschou-
wingen laten, anders dan 
gewoonlijk, nog een week op 
zich wachten. Dat heeft te 
maken met het ontbreken van 
een embargoregeling.

sta ats- en bestuur srecht (

Het lekken van Prinsjesdagstukken 
is opeenvolgende kabinetten een 
doorn in het oog. Premier Rutte 
was er zelfs zo klaar mee dat hij een 
drastisch besluit nam. Na diverse 
experimenten met embargorege-
lingen voor Tweede Kamerleden 
en journalisten zouden er dit jaar 
helemaal geen stukken van tevoren 
beschikbaar komen – voor niemand.
De minister-president zegt hiermee 
'terug te gaan naar de Grondwet’. 
Daarin staat, zo onderstreepte hij 
onlangs tijdens zijn wekelijkse pers-
conferentie, dat op de derde dinsdag 
van september de koning de Troon-
rede voorleest en het kabinet de 
begroting presenteert. 
Deze terugkeer betekent echter ook 
een breuk met een traditie die terug-
gaat tot 1993. Voordien werden de 
Algemene Politieke Beschouwingen 
in de Tweede Kamer in oktober 
– meestal de tweede week – gehou-
den. Dat was rijkelijk laat, zo zag 
men uiteindelijk in. Sinds bijna 
twee decennia vindt het politieke 
hoogtepunt van het jaar daarom als 
regel direct de woensdag en donder-
dag na Prinsjesdag plaats.
Het debat zo snel na de presentatie 
van de plannen staat of valt evenwel 
met de embargoregeling. Fracties in 
de Kamer hebben immers tijd nodig 
om de stukken te lezen en zich 
gedegen voor te bereiden, zo is de 
gedachte. Vandaar dat de beschou-
wingen nu een week zijn verplaatst.

Kritiek
Het is zeer de vraag hoe de Kamer 
zich hierbij zal voelen. In 2006 
hield het kabinet de stukken ook 
al eens geheim. Dat leidde tot de 

kritiek dat Prinsjesdag te veel een 
pr-show voor het kabinet werd. 
Grote kans dat dit geluid opnieuw 
te horen zal zijn. In ieder geval 
zal er kritiek zijn, want dat hoort 
inmiddels bij de procedure rond de 
Prinsjesdagstukken.

Wat kan de Kamer doen als het 
kabinet voet bij stuk houdt? Jeroen 
Sprenger, oud-directeur commu-
nicatie van het ministerie van 
Financiën, opperde onlangs op jour-
nalistenwebsite Villamedia.nl dat 
we naar Engeland moeten kijken. 

‘Direct na de presentatie van zijn 
begroting in het Lagerhuis krijgt de 
minister van Financiën lik op stuk 
van de oppositie. Minstens een week 
voorbereiding? Ze hebben er daar 
niet van gehoord. En de kwaliteit is 
er niet minder om.’ (RS)

Hoewel de Algemene Politieke 
Beschouwingen pas volgende week 
plaatsvinden, zullen vooral de frac-
tieleiders en financieel specialisten 
al direct aan de slag moeten met de 
kabinetsplannen voor volgend jaar. 
Woensdag om 14 uur is de deadline 
voor de fracties om schriftelijke 
vragen in te dienen over de Miljoe-
nennota en de Macro Economische 
Verkenning 2014 van het Centraal 
Planbureau. De Vaste Commissie 
voor Economische Zaken heeft 
diezelfde dag een debat met EZ-
minister Kamp over marktwerking 
en mededinging. Hier komt onder 
meer het nieuwe boetebeleid van de 

Autoriteit Consument en Markt aan 
bod. Kamp schreef pas al aan de Ka-
mer dat de maximumboetes van de 
toezichthouder verdubbelen, maar 
dat het kabinetsdoel om de opbreng-
sten fors te verhogen ‘vrijwel zeker’ 
niet zal worden gehaald. Partijen 
zullen ongetwijfeld hun vragen heb-
ben bij deze ontboezeming. Een an-
der thema dat aan bod komt tijdens 
het marktwerkingoverleg, is dat van 
de oneerlijke handelspraktijken. De 
Kamer trekt zich al lang het lot aan 
van kleine ondernemers die zich 
onder druk gezet voelen door grote 
inkooppartijen zoals Albert Heijn 
en de Bijenkorf. Kamp zei eerder dat 

hij wil inzetten op gedragscodes. 
Als dit nog niet tot resultaten heeft 
geleid, is de kans groot dat veel 
fracties pleiten voor een wettelijke 
aanpak. De Kamer voert daarnaast 
gesprekken met deskundigen en be-
langenbehartigers over schaliegas. 
Met gasten als Milieudefensie en 
exploitatiebedrijf Cuadrilla beloven 
verschillende meningen aan bod 
te komen tijdens deze hoorzitting. 
Ook spreekt de Kamer met Kees van 
Dijkhuizen, die onlangs voorstel-
len deed voor hervorming van het 
belastingstelsel. Zijn plannen om 
zzp’ers zwaarder te belasten oogst-
ten al zware kritiek. (RS)   

Ook op de agenda: marktwerking en gas

staat en recht

P rinsjesdag 2013 zal op allerlei manieren de 
aandacht trekken. Voor het eerst spreekt 
Koning Willem-alexander de troonrede uit, 

maar een vrolijke dag zal het niet worden. De die-
pe economische crisis veroorzaakt voor veel men-
sen slecht nieuws. De crisis is begonnen met het 
normloze gedrag van bankiers en speculanten, en 
verergerd doordat overheden in een deel van de 
eurozone zich niet hebben gestoord aan de voor 
hen geldende normen inzake staatsschuld en 
begrotingstekort. 
Die normen waren van meet af aan neergelegd in 
de verdragsbepalingen over de Europese mone-
taire unie, maar uitzonderingsclausules en zwak 
toezicht maakten ze krachteloos. naast aanscher-
ping van die normen wordt nu – eindelijk – stevi-
ger handhaving in gang gezet. Het duidelijkst 
komt dit tot uiting in het in 2012 ondertekende 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur 
in de Emu. De goedkeuring van dat verdrag is in 
juni rimpelloos afgerond, met ruime steun in bei-
de Kamers. Wel werd in reactie op de partijen die 
de Europese unie als boeman zien, door de twee-

de Kamer een vlaghijsende motie aangenomen: 
de regering wordt gevraagd aan de Eu (de Com-
missie? de raad? Van rompuy?) de vanzelfspre-
kendheid mee te delen dat nederland zelf beslist 
over de keuze van maatregelen om aan de bud-
gettaire criteria te voldoen. Van die motie zal, 
indien vertaald, ook in het griekse parlement met 
instemming kennis worden genomen. 

Een van de eisen van het nieuwe verdrag is dat de 
staten binnen een jaar na inwerkingtreding de 
normen voor het begrotingsbeleid een plaats 
geven in de grondwet of een andere regeling van 
duurzame aard. Om daaraan te voldoen is de tot-
standkoming van de Wet houdbare overheidsfi-
nanciën nodig. De met politiek vernuft geschre-
ven memorie van toelichting bij de wet stelt dit 
niet voorop. allereerst wordt daar een motie van 
de tweede Kamer genoemd, vervolgens een reeks 
afspraken tussen regeringen en pas in het tweede 
hoofdstuk de verdragsrechtelijke verplichting. De 
ingangsdatum voor de wet, 1 januari 2013, is niet 
gehaald (dat kon ook moeilijk aangezien het 

wetsvoorstel pas in september 2012 was inge-
diend), maar inmiddels staat de Eerste Kamer op 
het punt het voorstel af te handelen. 
ik verwacht niet dat minister Dijsselbloem of zijn 
opponenten uitgebreid de aandacht zullen vesti-
gen op het verdrag of de bijna aanvaarde wet. De 
politiek is erg gesteld op het primaat van de poli-
tiek en ziet wetten vooral als ‘beleidsinstrumen-
ten’. maar heeft het dan eigenlijk wel zin om 
rechtsregels vast te stellen over het financieel 
beleid? Die vraag houdt mij al bezig sinds ik een 
juridische studie met economie en bestuurskun-
de als extra vakken deed. Een van mijn allereerste 
juridische artikelen ging over zulke regels: de 
Comptabiliteitswet 1976, die toen net in werking 
was getreden. Ook beoefenaren van de openbare 
financiën, zoals de pas overleden theo stevers 
bepleitten destijds een strakkere regeling van de 
begrotingsprocedure, vooral om te voorkomen 
dat de politiek ongemerkt beslissingen met ver-
gaande financiële gevolgen zou (blijven) nemen. 
meerjarenbegrotingen gingen deel uitmaken van 
de begrotingscyclus. 

budgettaire procedureregels worden doorgaans 
goed nageleefd, maar echte budgettaire norme-
ring via wettelijke regels is voor nederland nieuw. 
men zal dit moeten leren waarderen, en daar is 
ook reden voor. Door een wet te kiezen als plaats 
om de criteria te regelen, kunnen regeringscoali-
tie en oppositie – in een democratie kunnen die 
rollen wisselen – het over het referentiekader 
eens worden. Over het binnen dat kader te voe-
ren beleid (dus bijvoorbeeld waaraan wel en 
waaraan niet geld wordt besteed) kunnen ze van 
mening verschillen. Dat is goed voor de begrij-
pelijkheid en de kwaliteit van het debat. Zo’n 
normatieve consensus is in een vrije, door ver-
scheidenheid van opvattingen gekenmerkte sa-
menleving onmisbaar: daar zijn wetten voor.  
Een mooi onderwerp, lijkt mij, voor de volgende 
H.J. schoo-lezing. 

Ernst Hirsch Ballin
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