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VERSCHENEN
Bedrijfsgeheimen

Door prof.dr. Hans van den Heuvel

In dit proefschrift beschrijft advocaat Pieter van der Korst de spanning tussen de bescherming van vertrouwelijkheid en de verschillende
transparantieplichten uit het vermogensrecht, het burgerlijk procesrecht,
het vennootschaps- en het eﬀectenrecht. In Nederland blijven bedrijfsgeheimen niet altijd vertrouwelijk in
civiele procedures. En dat terwijl Nederland zich met het verdrag van de
World Trade Organisation uit 1996
heeft verplicht om verhandelbare bedrijfsgeheimen stelselmatig te beschermen. Volgens het burgerlijke
procesrecht zijn strijdende partijen
verplicht relevante feiten volledig en
naar waarheid aan te voeren. ‘Absolute bedrijfsgeheimen bestaan niet,’
schrijft de auteur, die pleit voor de
‘foto-negatief’-benadering. Volgens
deze benadering hangt het af van de
wet of het contract of bepaalde informatie bedrijfsgeheim is.

In zes hoofdstukken analyseert ze de
moeilijke positie van de provincie. En
die analyse liegt er niet om. Een kritische
kijk? Zeg maar gerust een dodelijke blik
van bestuurskundig onderzoeker Klaartje Peters, want in het zevende, en tevens
laatste, hoofdstuk – dat ‘toekomst voor
de provincie’ heet, met een vraagteken
aan het eind – komt het niet meer goed.

O

ok de omslagtekening laat niets aan duidelijkheid te wensen over: een superman,
een machoﬁguur die zich zelfbewust op de
borst ramt, bepaald geen oogstrelende prent. Een
bestuurslaag, ‘opgeblazen tot buitensporige proporties’, vol overdreven, zelfs misplaatst zelfvertrouwen.
Vanaf de jaren negentig hebben de provincies er
alles aan gedaan hun imago op te poetsen, om de
indruk te wekken dat hun taak en functie in het
landsbestuur onmisbaar zijn en dat hun bestuurlijk functioneren op legitimiteit berust. Maar enig
begrip, sympathie of zelfs maar belangstelling
van onze democratiebewuste samenleving heeft
het provinciebestuur niet mogen smaken, ondanks het oﬀensief om de provincie ‘op de bestuurlijke kaart te zetten’. Het heeft niet mogen
baten. Kennelijk doet de provincie er niet meer
toe, erger nog, ze wordt als een van de oorzaken
van de bestuurlijke drukte gezien. Niet verzonnen, het staat allemaal in dit omvattende, heldere
en goed geschreven boek.
Het is een cliché, maar het moet gezegd, deze
fraaie studie leest als een roman. Als een rode
draad fungeren de vele pogingen die de provincies
de laatste tien jaar hebben ondernomen om hun
imago op te vijzelen. Zij leiden de lezer tot de verwachting dat al die acties uiteindelijk toch beloond worden – een soort ‘eind goed al goed’ –
met een mooie en onomstreden positie als middenbestuur, want de provincie is er niet voor
niets. Maar dat pakt anders uit.
In het concept van Thorbecke is de provincie
vooral als coördinerend en toezichthoudend orgaan bedoeld. Maar de bestuurlijke ambities reikten gaandeweg verder, met geforceerde pogingen
de provincie op de publieke agenda te zetten.
Maar dat was vechten tegen de bierkaai, want de
provinciale verkiezingen scoren structureel laag,
de provincie zit ingeklemd tussen nationaal en lokaal bestuur en is daardoor per deﬁnitie minder
relevant voor de burger dan voor de beide bestuurslagen en er doen zich geen echte politieke
strijdpunten in het bestuursdomein van de provincie voor, zelfs niet in het zo belangrijke en bij
uitstek provinciale beleid van de ruimtelijke ordening. Bovendien is het in deze tijd enigszins potsierlijk en steeds moeilijker te accepteren dat gemeenteraadsleden tegelijk lid van provinciale staten zijn. Tenslotte is er de onbewezen stelling dat
de provincie een onmisbare plaats in het bestuur-
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De Tilburgse hoogleraar Privaatrecht Jan Vranken onderzoekt in dit
boek acht typische kenmerken van
de manier waarop juristen civielrecht
argumenteren. Daarmee geeft de auteur inzicht in de gemoedstoestand
van de jurist. Na onder meer te hebben vastgesteld dat juristen nog wel
eens lijden aan tunnelvisie pleit
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ier komt bij dat de pensioen- den. Hun loon moet dus hoog genoeg maakt met een gezamenlijke lengte
maar dat ook er ook in het kapitaalfondsen zich volgens de au- zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook van 4400 km, als je bedenkt dat al
gedekte pensioensysteem in Nederteurs rijker rekenen dan ze nog kinderen geboren worden, moe- die gegevens via internet opvraagland een solidariteitscomponent zit. zijn. Pensioenfondsen hebben hun ten misschien ook gedacht worden baar zijn, dan begrijp je niet waarom
Als de aandelen van de pensioenfond- geld namelijk niet in kas, maar ze aan het vergoeden van de volledige de ondergrond bij de ruimtelijke
sen te weinig opbrengen, kunnen zij hebben dit belegd. Dit is op zich geen kosten van het hebben van een kind. planning door provincies en gemeennamelijk de premies van de werken- probleem ware het niet dat er zoveel Wat het pensioenstelsel betreft valt te ten nog maar een bescheiden rol
den verhogen. De ‘jongeren’ dragen geld is om te beleggen dat hier onvol- overwegen het te versoberen tot hoe speelt.’ Met zijn boekje wil Leenaers
dan zowel bij aan de AOW van de ba- doende mogelijkheden voor zijn, met het oorspronkelijk bedoeld was.
beleidsmakers aansporen om ‘driedibyboomgeneratie als aan het twee- als gevolg dat het de pensioenfondsen
mensionaal’ te gaan denken.
depijlerpensioen van de ouderen. Hier zelf zijn die de waarde van de aandekomt nog bij dat ouderen sowieso len opdrijven. Gaan de pensioenfond- Sander Boelens en Lies van Rijssen:
Henk Leenaers:
veel betere pensioenen hebben omdat sen hun aandelen massaal verkopen, De armoede van het rijkrekenen;
Onderste boven
zij vaak nog een pensioen krijgen op dan komen er te veel aandelen op de waarom het Nederlandse pensioenUitgegeven door TNO, Utrecht 2007
basis van hun laatst verdiende salaris, markt, waardoor de prijs weer enorm stelsel aan succes ten onder gaat.
ISBN 978 90 59862166
terwijl veel jongeren inmiddels een zal dalen. De rijkdom van de fondsen Stichting Uitgeverij Papieren Tijger,
Gratis te bestellen op
middelloonregeling hebben. Daar- is dus een illusie.
Breda 2007.
diniloket@tno.nl
naast betalen jongeren mee aan tal Een ander probleem is volgens de au- ISBN 90 6728 193 x. Prijs: € 20.

B

Pensioenstelsel gaat aan succes ten onder
Door Barbara Nieuwenhuijsen

Het is veel slechter gesteld met
het Nederlandse pensioenstelsel dan menigeen denkt, betogen Sander Boelens en Lies
van Rijssen in De armoede van
het rijkrekenen.

N

iet alleen de AOW wordt onbetaalbaar omdat er als gevolg van de vergrijzing en de
ontgroening straks veel te weinig werkenden zijn om de AOW-uitkeringen
van de babyboomgeneratie te betalen,
ook onze kapitaalgedekte tweede pijler pensioenen (de pensioenen die bij
pensioenfondsen worden opgebouwd)
zijn niet toekomstbestendig, zo staat
te lezen in het boek van Boelens en
Rijssen. In begrijpelijke taal leggen de
auteurs haarﬁjn uit wat er volgens
hen aan de hand is.
Het verhaal van de auteurs komt erop
neer dat Nederland totaal is doorgeschoten in de wens ervoor te zorgen
dat mensen ook na hun arbeidzame
leven in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. De pensioenen zijn
te hoog geworden in vergelijking met
het werkzame leven en de levensduur
van de gepensioneerden. De huidige

H

