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Rendement?
Neh, gewoon
bezuinigen

Bleker ontvangt privé
subsidie als natuurboer
Staatssecretaris Bleker krijgt er in
Groningen subsidie voor om agrarische grond om te zetten in natuur.
Rotterdam. Hij voert een kabinetsbeleid dat bezuinigt op natuur. Maar
staatssecretaris Bleker (Landbouw en
Natuur, CDA) krijgt als privépersoon
ruim 174.000 euro subsidie voor het
omzetten van agrarische grond in natuur en het inrichten daarvan. Bleker
bevestigde gisteren berichten daarover in dagblad Trouw. „Ik ben daar
heel trots op”, zei hij. „Mijn familie
heeft besloten de agrarische grond
om te zetten in natuur. Daar word je
niet rijk van. Er komt idealisme bij
kijken. Maar er staat wel een reële
vergoeding tegenover.” Het kabinet
bezuinigt op de budgetten van provincies, verantwoordelijk voor het
natuurbeleid. Provincies krijgen
minder geld om grond aan te kopen
en als ‘nieuwe natuur’ in beheer te
geven van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. In plaats daarvan
wil Bleker boeren en grondeigenaren
stimuleren zélf boerenland om te
zetten in natuurgrond. (NRC)

Debat over belangen

.

De Tweede Kamer wil een debat
met premier Mark Rutte (VVD) over
de manier waarop bewindslieden
omgaan met hun zakelijke belangen
tijdens hun ambtstermijn.

Rotterdam. De Tweede Kamer
houdt waarschijnlijk nog deze week
een spoeddebat over de executie van
de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami. Een verzoek daartoe van de PVV
werd gistermiddag breed gesteund.
PVV’er Wim Kortenoeven voelde
minister van Buitenlandse Zaken Uri
Rosenthal (VVD) tijdens het vragenuurtje, gisteren, ook al aan de tand
over de kwestie. Maar niet al zijn vragen werden beantwoord; hij wil de
bewindsman nader ondervragen over
de vier Iraniërs met de Nederlandse
nationaliteit die momenteel in Iran
gevangen zouden zitten en wier leven ook op het spel zou staan. Ook de
andere partijen lieten weten met nog
veel vragen te zitten. Mogelijk zal
een deel van het overleg achter gesloten deuren plaatsvinden. Rosenthal
kan dan openheid van zaken geven

hun aantreden hun nevenfuncties
moeten neerleggen en de zeggenschap over hun financiële belangen
aan anderen moeten overdragen.
Dat bespreken de bewindspersonen
met de minister-president en niet
met de rest van de wereld, zei Rutte.

over welke diplomatieke contacten er
allemaal zijn geweest om de executie
te voorkomen.
Eerder deze week bleek dat Bahrami, die afgelopen zaterdag in Iran
werd geëxecuteerd, in 2003 in Nederland werd veroordeeld na het smokkelen van 15,7 kilo cocaïne uit het Caraïbisch gebied. Ze kreeg toen drie
jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan één jaar voorwaardelijk. In 2007
werd ze ook veroordeeld, voor het
vervalsen van een paspoort. Minister
Rosenthal zei echter dat „de achtergrond van mevrouw Bahrami „in genen dele van invloed is geweest op
onze pogingen haar van consulaire
bijstand te voorzien”.
Volgens Bahrami’s in Teheran verblijvende dochter Banafsheh Najebpour nam haar moeder destijds een
koffer waarvan zij de inhoud niet
kende, voor iemand mee. „Ze wist
toen niet dat daar drugs in zaten.
Daarom was haar straf ook zo laag”,
zei Najebpour. (Novum/NRC)

In 2003 werd Zahra Bahrami
veroordeeld voor het smokkelen van
15,7 kilo cocaïne

CJO: gebruik snelrecht
bij ontkennen Holocaust
Vandaag spreekt de Tweede Kamer
over de mogelijkheden om antisemitisme aan te pakken.
Rotterdam. Het Centraal Joods
Overleg (CJO) wil dat er snelrecht
wordt toegepast op mensen die de
Holocaust ontkennen. Dat schrijft de
belangenorganisatie in een brief aan
de Tweede Kamer. Het CJO vindt dat
het ontkennen van de Holocaust zo
vaak voorkomt, dat daartegen een
lik-op-stukbeleid nodig is. „De bestrijding van antisemitisme is te veel
ingebed in de algemene aanpak van
discriminatie”, vindt het CJO. De organisatie pleit voor het opleggen van
een taakstraf voor iedereen die schuldig wordt bevonden. De Tweede Kamer spreekt vandaag over de aanpak
van antisemitisme. Het CJO wil dat
meldingen van antisemitisme beter
geregistreerd worden bij de politie.
Ook zouden volgens het CJO voetbalsupporters die antisemitische leuzen
roepen een stadionverbod moeten
krijgen. (NRC)
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De wet over langstudeerders
ging gisteren naar de Kamer,
slechts enigszins aangepast.

. Premier Rutte zei in een reactie dat
ministers en staatssecretarissen bij

Vragen over rol Den Haag
in zaak-Bahrami blijven
Mogelijk vindt het spoeddebat van
de Tweede Kamer met Rosenthal
achter de schermen plaats.

Zijlstra stuurt plan naar Kamer

.

D66-Kamerlid Gerard Schouw
vroeg het debat gisteren aan, na het
nieuws over staatssecretaris Bleker.
Schouw kreeg steun van de meeste
andere partijen. Schouw heeft al vaker vragen gesteld over zakelijke belangen van bewindslieden, en beklaagt zich over het feit dat het kabinet geen openheid van zaken wil geven.

Wanneer snelrecht kan

.

Het Openbaar Ministerie (OM) gebruikt snelrecht om verdachten snel
en efficiënt hun straf op te leggen,
wanneer zij bijvoorbeeld verdacht
worden van het rijden onder invloed, winkeldiefstal, bezit van verdovende middelen, mishandeling of
bedreiging.

. Nadat de politie de verdachte voor
een van de genoemde feiten heeft
meegenomen naar het politiebureau, neemt de politie meteen contact op met de snelrechtsecretaris
van het plaatselijke OM.

.

Snelrecht is alleen mogelijk in relatief eenvoudige zaken, waarin het
bewijs gemakkelijk rond te krijgen
is. Daarom worden bijvoorbeeld
rond de jaarwisseling vooral zaken
met snelrecht afgedaan, waarin geweld tegen hulpverleners is gepleegd.

©

Instellingen betalen geen
boete meer, maar moeten wel
hetzelfde bedrag bezuinigen.

Mede-eiser Sil Stranders

Mede-eisers Hans en Marjan
Vogels-Smits

Wie zijn de eisers in de rechtszaak tegen de Staat, wat betreft de centrale
opslag van vingerafdrukken? Fotograaf Maarten Tromp was nieuwsgierig
en zocht ze op. Hier zie je tien van de 21 mede-eisers. Dit is mede-eiser
Marc Timmer. Foto’s Maarten Tromp

Míjn vingerafdruk
Vier vragen over de rechtszaak over opslag
©

De rechtbank doet vandaag
uitspraak in een zaak tegen de
Staat, over de centrale opslag
van vingerafdrukken.
©

Mogen die vingerafdrukken
nu wel of niet een database in?
Door Peter Teffer
Rotterdam. Het zou zo mooi symbolisch zijn geweest. De uitspraak
van een rechtszaak over de opslag van
vingerafdrukken in een centrale database, precies op de Dag van de Privacy.
„Dat was prachtig geweest”, zegt Anne van Doorn, een van de 21 mede-eisers die samen met stichting Privacy
First de Nederlandse Staat heeft aangeklaagd. Maar de rechtbank in Den
Haag heeft de uitspraak van afgelopen vrijdag uitgesteld, naar vandaag.
Waarover gaat de rechtszaak
1
precies?
Iedere Nederlander die een nieuw
paspoort aanvraagt, moet sinds september 2009 zijn vingerafdrukken afgeven. Die afdrukken komen in het
nieuwe paspoort, maar zijn ook bedoeld om uiteindelijk te worden opgeslagen in een centrale databank.
Daarmee kunnen gemeenten controleren of iemand identiteitsfraude
probeert te plegen.
De stichting Privacy First maakt
bezwaar tegen de wijziging in de Paspoortwet, die deze database mogelijk
maakt. Samen met 21 mede-eisers
klaagt de stichting de Staat aan, om te
voorkomen dat zo’n databank er

komt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt echter dat genoeg
maatregelen worden getroffen om te
voorkomen dat de privacy van burgers gevaar loopt. Zo mogen alleen
daartoe bevoegde instanties informatie opvragen. Privacy First vindt de
maatregel echter buitenproportioneel en onnodig.
Wie zijn die mede-eisers van
de stichting?
2
Privacy First heeft een oproep geplaatst op zijn website aan medestanders om zich als ‘natuurlijk persoon’
te laten opgeven om de Staat mede
aan te klagen. Daarop zijn 21 mensen
als mede-eiser toegevoegd, van allerlei pluimage: geluidstechnici, kunstenaars, juristen, bouwvakkers en
psychologen.
Eén van de mede-eisers is Anne van
Doorn (35). Ze is IT’er bij een energienetwerk in Groningen. Toen Anne
van Doorn in september 2009 op internet las dat vanaf die dag een vingerafdruk vereist was voor haar paspoort „schoot dat in het verkeerde
keelgat. Ik dacht: ik ben toch geen crimineel?” Ze maakt zich zorgen over
mogelijk misbruik. „Als de database
gekraakt wordt, en iemand weet jouw
vingerafdruk te kopiëren, dan achtervolgt dat je je hele leven. Je kunt geen
nieuwe vingerafdruk krijgen.” Van
Doorn vindt het vooral verontrustend om „al bij voorbaat als misdadiger te worden behandeld”.
Ook Yuen Yee Hannah Chau (26)
uit Rijswijk is tegen het principe om
vingerafdrukken op te slaan. Ze wil
de burgerrechten, waar ze over leert
tijdens haar studie rechten, verdedi-

Europese Commissie start onderzoek naar opslag

.

De Europese Commissie gaat onderzoeken of de Nederlandse Paspoortwet in strijd is met Europese
wetgeving. Dat heeft eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) gisteren laten weten aan D66-Europarlemetariër Sophie in ’t Veld, die hierom had gevraagd.

.

In ’t Veld was van meet af aan kritisch over de plannen om vingerafdrukken in een centrale databank op
te slaan. Nederland zou met die database ook verder gaan dan andere
EU-lidstaten. De opslag van biometrische gegevens op paspoorten
was het gevolg van Europese afspraken, maar de plannen voor de

databank komen uit Den Haag.

.regering
In het Verenigd Koninkrijk heeft de
onlangs de opslag van biometrische gegevens teruggedraaid.
Sinds anderhalve week zijn de Britse biometrische identiteitskaarten
niet meer geldig en de Britse overheid zegt voor 21 februari alle persoonlijke informatie, zoals foto’s en
vingerafdrukken, te hebben geschrapt. Het National Identity Register houdt daarmee op te bestaan.

. Volgens minster Damian Green
(Immigratie) was de database „opdringerig, intimiderend, ondoeltreffend en duur”.

gen. „De grenzen van onze rechten
beginnen te vervagen. Wat is de volgende stap? We moeten hiervoor opkomen. Tot hier en niet verder.”
En hoeveel kans maken de
aanklagers?
3
Privacy First heeft „goede argumenten” vindt Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van Technologie aan
de Universiteit van Tilburg. „Nederland gaat veel verder dan de Europese
richtlijn nodig acht en de noodzaak is
wat mij betreft niet evident. Daarnaast brengt de centrale opslag van
vingerafdrukken risico’s met zich
mee – de database zou interessant
zijn om te hacken.”
Het is mogelijk dat de rechter vandaag nog geen definitieve uitspraak
doet en om een advies vraagt aan het
Hof van Justitie in Luxemburg.
Koops: „Dat zou tussen een half jaar
en een jaar kunnen duren.” Als daarentegen de rechtbank de Staat gelijk
geeft, en na hoger beroep en de Hoge
Raad het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wordt
ingeschakeld, „zijn we zo vier, vijf,
misschien wel zes jaar verder”.

Mede-eiser Hannah Chau

Mede-eiser Joop Berger

Mede-eiser Erik Hoogeveen

Mede-eiser Pieter Soons

Is de databank tegen die tijd
dan al eens gerealiseerd?
4
In 2009 stemden VVD en PvdA vóór
de wijziging van de Paspoortwet. Beide hebben echter sinds eind vorig jaar
grote twijfels over de centrale opslag.
VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert was altijd al tegenstander. Zij
zei onlangs in het VARA-programma
De Ombudsman: „Het zou beter zijn als
we alleen de gegevens zouden opslaan op de chip op het paspoort, en
in geen enkele database laten terugkomen zolang we niet weten hoe het
zit met de beveiliging en de risico’s
bij het uitgifteproces.”
Minister Donner van Binnenlandse
Zaken heeft de Tweede Kamer na de
groeiende twijfel beloofd om „geen
onomkeerbare stappen” te nemen
wat de centrale database betreft. Hij
zegde toe dat hij zal wachten op een
rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid over
dit onderwerp, komend voorjaar.
Tot slot hopen tegenstanders dat
het recente besluit van de Britse regering om de Engelse database te vernietigen, van invloed zal zijn. En de
rechtszaak van de Nederlandse Louise van Luijk kan betekenis krijgen; zij
zit momenteel zonder paspoort, omdat ze weigerde haar vingerafdruk af
te geven. In haar zaak doet de rechter
op 15 februari uitspraak.

Door Bart Funnekotter
Rotterdam. Een Malieveld vol studenten en een optocht van hoogleraren in toga hebben geen effect gehad.
Gisteren heeft staatssecretaris Zijlstra
(Onderwijs, VVD) zijn wet over het beboeten van langstudeerders naar de
Tweede Kamer gestuurd. Als het parlement akkoord gaat, mogen studenten vanaf september één jaar uitlopen
in de bachelorfase van hun studie en
één jaar tijdens hun master. Wie er
langer over doet, moet per jaar 3.000
euro extra collegegeld betalen.
Maar, wat zeer opvallend is: universiteiten en hogescholen zullen
niet meer per instelling voor datzelfde bedrag worden afgerekend voor elke trage student die bij hen staat ingeschreven, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het kabinet zal echter
wél de oorspronkelijk ingeboekte 190
miljoen euro per jaar inhouden op de
rijksbijdrage voor de onderwijsinstellingen. Van wat gepresenteerd werd
als prikkel om het studierendement
te verbeteren, blijft bij de instellingen
zo enkel nog een financiële korting
over.
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk
van de SP zegt dat nu eindelijk duidelijk is dat het kabinetsplan voor de
langstudeerders „een platte bezuiniging” is. „Zijlstra heeft eerst nog een
mooi verhaaltje geprobeerd te verkopen om de ingreep bij de instellingen
te rechtvaardigen, maar dat heeft hij
nu laten varen.”
Kamerlid Anne-Wil Lucas van regeringspartij VVD ziet dat heel anders.
„Ik vind het voorstel zoals het er nu
ligt beter dan het oorspronkelijke
plan. Voor die 60.000 langstudeerders betalen we gewoon niet meer. Zij
hebben veel te lang over hun studie
gedaan. Daarom is het goed dat dit
bedrag nu in één keer uit de rijksbijdrage wordt gelicht.”
Maar het geld komt niet terug als
de laatste langstudeerder verdwenen
is, bekent Lucas. „We gaan later in deze kabinetsperiode heel gericht investeren in de kwaliteit van het hoger
onderwijs. Daarvoor moeten we wel
eerst middelen vrijmaken. Dat doen
we op deze manier.”
Zijlstra heeft zijn wetsvoorstel aangepast na stevige kritiek van de Raad
van State, het hoogste adviesorgaan
van regering en parlement. De Raad
schreef over het oorspronkelijk voorstel van het kabinet dat het gevaar bestond dat „de waarde van diploma’s
zal devalueren”. Oftewel: dat universiteiten en hogescholen ertoe zouden

kunnen overgaan diploma’s te geven
aan studenten die dat niet verdienen,
om zo de 3.000 euro boete te ontwijken. Zijlstra toonde zich gevoelig
voor dat argument. Instellingen worden daarom straks niet meer gekort
naar rato van het aantal trage studenten dat staat ingeschreven. Dat is
gunstig voor universiteiten met veel
van dit soort studenten, zoals technische universiteiten, maar ongunstig
voor instellingen die een relatief goed
studierendement behalen.
De Raad van State was ook kritisch
over het verhoogde collegegeld dat
studenten moeten gaan betalen. „Onderzoek bevestigt keer op keer dat de
beperking van de studieduur noch de
bekorting en verlaging van de studiefinanciering of de verhoging van het
collegegeld heeft geleid tot de beoogde hogere rendementen.”
Deze constatering legt het kabinet
naast zich neer. Volgens Zijlstra zal de
dreiging van een verhoogd collegegeld wel degelijk leiden tot sneller
©

Eindelijk zien we wat
dit kabinet echt wil:
bezuinigingen op
hoger onderwijs §

studerende studenten. De reacties
van de studentenorganisaties laten
zich raden. Voorzitter Guy Hendricks
van het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) zegt na lezing van het
advies van de Raad van State dat het
kabinet „tegen beter weten in doorzet”. En Sander Breur, voorzitter van
studentenbond LSVb, stelt: „Eindelijk wordt duidelijk wat dit kabinet
echt wil en doet: bezuinigen op hoger
onderwijs.”
Wat de studenten bijzonder steekt,
is dat het kabinet geen overgangsregeling creëert voor trage studenten
die nu al staan ingeschreven, zoals de
Raad van State adviseert. Hen vanaf
september een collegegeld van 5.000
euro laten betalen is het „veranderen
van de spelregel tijdens de wedstrijd”, vinden ISO en LSVb. Zijlstra
negeert echter ook dit bezwaar, omdat hij anders zijn bezuinigingsdoelstelling niet haalt. Hij noemt de mogelijke gevolgen „hard, maar niet onaanvaardbaar”. De toegankelijkheid
van het hoger onderwijs komt niet in
gevaar, zegt hij, omdat studenten tegen een laag tarief kunnen lenen om
het verhoogde collegegeld te betalen.
Wat Hendricks van het ISO betreft
is de strijd nog niet gestreden. Vanwege de kritiek van de Raad van State
heeft hij zijn hoop gevestigd op de
Eerste Kamer, die moet toezien op de
kwaliteit van wetgeving. „We verwachten dat de senaat de wet zeer kritisch bekijkt. We vertrouwen erop dat
de leden over hun partijkleur heen
stappen indien zij dit nodig achten.”

Masterstudenten krijgen geen basisbeurs meer

.

Het kabinet heeft nog een vervelende maatregel voor studenten in
petto. Tijdens de masterfase van
een studie kunnen zij straks niet
langer aanspraak maken op een basisbeurs. Wie na het behalen van
zijn bachelordiploma wil doorstuderen, zal moeten lenen, werken, of
zijn ouders om meer geld vragen.

.

Mede-eiser Ad van Tiel

Mede-eiser Anne van Doorn

Universiteiten verliezen verder
een belangrijke financieringsbron
voor hun research. De aardgasbaten
zullen niet langer worden aange-

wend voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek.

. Het goede nieuws bewaart het kabinet voor de maand juni. Dan komt
staatssecretaris Zijlstra met zijn visie op de toekomst van het hoger
onderwijs. Dan moet meer duidelijk
worden over eventuele investeringen. Maar het staat al vast dat het
kabinet zal aandringen op meer specialisatie bij onderwijsinstellingen.
Je kan in de toekomst dus niet meer
in elke stad rechten studeren.

