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B R I E V E N

Een relatief simpele
maatregel zou zijn
het vrijgeven van de
levensloopregeling
voor verduurzaming

DUBBELE MORAAL
Maartje Laterveer benuttehaar
column ‘Eenpijnlijke les’ ommi-
nister (voormalig FD-columnist)
en corona-overtreder FerdGrap-
perhausnog eensneer te sabelen
(FD, 5 september).Met als absur-
de conclusiedat alsGeertWilders
of ThierryBaudet volgend jaar de
verkiezingenwint, ‘wedatmede
aanFerd tedankenhebben.Om-
dat hij zonodigmoest trouwen,
endaarbij zijnplicht aanhet volk
heeft verzaakt.’

Tweewekeneerder schrijft
Laterveer dat zij naar code
rood-Parijs is afgereisdomeen
huwelijksaanzoek inontvangst
tenemen. Zoals zoveelmensen

boetseerde zij haar eigenwerke-
lijkheidomhaar voorgenomen
leventje te kunnen leiden. Zij
melddedat zij volgenshetmi-
nisterie vanBuitenlandseZaken
nogprimakonafreizen ‘alswe
voorzichtig deden.Wewaren in
Parijswaarschijnlijk veiliger dan
inAmsterdam.’

Maarwat zegt datministerie
op zijnwebsite over code rood:
Niet reizen! ‘Door zeer ernstige
veiligheidsrisico’s kan voor rei-
zigers een levensbedreigende
situatie ontstaan’, zo schrijft het
ministerie.

Ikhoopdat Laterveer geenas-
piraties heeft om indepolitiek
te gaan.Maar ookals columniste

is zijmethaar dubbelemoraal
voortaan volkomenongeloof-
waardig geworden.
Paul Jurriëns, Helvoirt

VERDUURZAMING WONING
Deoverheidwil datwe verduur-
zamenendat ismaar goedook.
Bijna iedereenheeft inmiddels
doordat het vijf voor twaalf is.
Erwordendoordeoverheid veel

ingewikkelde subsidieregelingen
inhet levengeroepenomde ver-
duurzaming vanhuishoudens te
stimuleren en te versnellen.

Een relatief simpelemaat-
regel zou zijnhet vrijgeven van
de levensloopregeling voor ver-
duurzaming.Het kabinet heeft
per 1 januari 2012deze regeling
officieel afgeschaft. Er iswel een
overgangsregelingdie loopt tot 1
januari 2022.

Over de tegoedendieniet (pe-
riodiek) zijn opgenomenvoor 1
januari 2022moet (progressief)
wordenafgerekend.Deze rege-
lingwasbedoeld voormensen
die tijdenshunwerkendebe-
staan eendeel vanhunbrutosa-

laris konden sparen voor onbe-
taald verlof, eerder stoppenmet
werken, of als aanvullingophet
pensioen.

Hoegemakkelijk zouhet zijn
alsmensenmet levenslooptegoe-
dendezemogenaanwenden voor
verduurzaming vandewoning.
Dus voor zonnepanelen,warmte-
pomp, of isolatie.Debankwaar
de levensloopregeling loopt,mag
degeldenalleen vrijgevenbij be-
wijs van verduurzaming.

Natuurlijk loopt deoverheid
wel belastinggeldmis,maar
datmoetdanookgezienwor-
denals een simpelemanier van
subsidiëren.
Jord Roemer,Haarlem

D
ezemaanddebat-
teert deTweede
Kamerover een
wetsvoorstel dat
telecomproviders
verplicht onze te-

lecomgegevens (viahetCBS) aan
hetRIVMte verstrekken inde
strijd tegenhet coronavirus.Dit
wetsvoorstel vormt eenernstige
inmengingmet onze grondrech-
ten.Ondanksdat is het kabinet
onduidelijk overhet doel, de
noodzaak, endewaarborgen.

Het voorstel omvat dat het
RIVMtenminste één jaar onze
verkeers- en locatiegegevens
krijgt. Informatie overhoemil-
joenenNederlanders zich elkuur
vandedag tussengemeenten
verplaatsen.Het kabinet veron-
derstelt dat dedata anoniem
zijn.Maar telecomgegevens zijn
moeilijk te anonimiseren,wat
toezichthouders, providers en
cryptografie-experts bevestigen.

Volgenshet kabinet kanhet
RIVMaanonze telecomgegevens
zienof inwonersuit verschil-
lendegemeenten zichmengen.
Opbasis hiervankanhetRIVM
voorspellenhoehet virus zich
gaat verspreiden,waarnade au-

toriteiten sneller kunnenhan-
delen. Bijvoorbeeld als blijkt dat
op zaterdagmiddag inwonersuit
BergenopZoom inRoosendaal
zijn geweest en inRoosendaal
veelmensenpositief testenop
het coronavirus.

Dat roept vraagtekensop.
WanthetCBSenhetRIVMkun-
nen (als het goed is) uit onze te-
lecomdata geenbesmettingen
afleiden.Demeerwaarde van
ditwetsvoorstel zit er dus voor-
al indatmetde verkregendata
statistischemodellengemaakt
kunnenworden,met een voor-
spellendewaarde.Maarhoekun
jedanwetenof inwoners uit de
enegemeente in contact zijn ge-
weestmetbesmette inwonersuit
de andereplaats?Dat zoubeteke-
nendat besmettingenwél uit de
data kunnenwordenafgeleid. In
dat geval vormtditwetsvoorstel
eennoggrovere inbreukoponze
grondrechten.

Ten tweedenemende loka-
le autoriteitennual adequate
maatregelenbij incidenten.
Bijvoorbeelddoor sluiting van
een café als de coronaregels
grootschalig aande laars gelapt
worden. Inhoeverre kunnen sta-

tischemodellenditwezenlijk ver-
beterenof versnellen?

Tenderdebiedt hetwetsvoor-
stel onvoldoendegaranties tegen
misbruik.Dehoogste rechters in
Europa vereisendatwetgeving
voorhet verzamelen, opslaan,
enanalyseren van telecomda-
tawaarborgenbevat.Maarhoe
moetendeproviders, hetCBS
enhetRIVMonzegegevensbe-
veiligen tegenkwaadwillende
hackers?Kunnendeopsporings-
diensten endepolitie straks
ook toegangkrijgen tot dedeze
databases?

Hetwetsvoorstelmoethierop
uitsluitsel geven.Daarommoet
deTweedeKamerhet kabinet
terugnaarde tekentafel sturen.
Wanthet doel, denoodzaak, en
dewaarborgen vanditwetsvoor-
stel zijn langniet helder genoeg.
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Doorsturen telecomdatanaar
RIVMvereist een beter verhaal
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SarahEskens is postdoctoraal
onderzoeker en Jurriaan vanMil
is student-assistent aanhet Insti-
tuut voor Informatierecht vande
Universiteit vanAmsterdam.

In juni gooide eengroephooglerarenonderne-
mingsrecht een steen inde vijver vanbestuurlijk
Nederland. Zepleiten voorhet opnemen inde
wet van eendogood-verplichting voorbestuur en

commissarissen.
Het idee achter het voorstel is ombedrijfsleiders

een steuntje inde rug te geven tegende tucht vande
markt enombij belangrijkebeslissingenniet alleen
financiële gevolgendedoorslag te latengeven.Deaf-
gelopendecennia zijndefinanciëlemarkten tedomi-
nant gebleken, ook in een landalsNederlanddathet
stakeholdermodel— inwoord—omarmt.

Dathetwater inde vijver nogniet tot rust is geko-
men, bleek eerder dezeweek in eenbesloten sessie
vandebestuurselite. Er is zorgdat het op zichzelf
sympathiekeplankan leiden tot juridisering.Debe-
stuurders vindenhet ookgeenprettig ideedat zij,
enniet de vennootschap, inde rechtbankworden
aangesproken.

Dehoogleraren voelende tijdgeest goedaan. Sinds
enkele jarenklinken termenals conscious capitalism
enpurpose (wat draagt deondernemingbij aande
samenleving) steeds luider door indebestuurska-
mers. Inhunanalyse vandefinanciële crisis stelden
de juristenMichiel enArjanScheltemaal vast dat de
prikkels diehet gedrag vanfinanciële ondernemingen
sturen, niet haaks zoudenmoeten staanophetpublie-
kebelang. Frankrijk kent inmiddels de loi pacte, waar-
in vanbedrijvenwordt gevraagdhunbestaansrecht in
de samenleving vast te leggen inde statuten.

Ookhet aanspreken vanpersonen is een trend.
Bankiersmoeten sindsdefinanciële crisis een eed
afleggenenkennen tuchtrecht. Bij de laatste aanpas-
sing vande code voor goedondernemingsbestuur
wordt vanbestuurders gevraagd zelf kleur te beken-
nenoverhunbeloning, inplaats van verwijzennaarde
commissarissen.

Debestuurselite vindthet geenprettig ideebeoor-
deeld tewordenopbasis van eenopennormals ‘zich
gedragenals verantwoordeburgers’. Lieverwerken
zij binnenkaders die de (Europese) overheid geeft
over bijvoorbeeldCO2-uitstoot,waterverbruik of
kinderarbeid.

Hoebegrijpelijk ook, toch zouden invloedrijkebe-
stuurders alsHansWijers, Jeroen vanderVeer en Jan
Hommener goedaandoendegroephoogleraren te
helpenomvanhunvoorstel een effectief instrument
temaken, indewet of inde code.Het draagt name-
lijk bij aan eenherstel vande relatie tussenpolitiek,
samenleving enbedrijfsleven.Niet voorniets consta-
teerdeWijers dezeweekdat de verankering vanhet
bedrijfsleven inde samenleving ‘gebrekkig’was.
Noblesse oblige.
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