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interventie

zijn de lokale en regionale media totaal afhankelijk 
geworden van de lokale en regionale overheden 
die zij juist moeten bewaken.
 Lezing van het rapport-Brinkman en de brief 
van de minister sterkt mij in mijn overtuiging dat 
politieke partijen de hoogste prioriteit moeten 
geven aan fundamentele gedachtevorming over 
mediabeleid in het internettijdperk, met zijn vol-
komen nieuwe manieren van communiceren en de 
opkomst van volstrekt nieuwe media. Een goede 
leidraad daarvoor biedt het wrr-rapport Focus op 
functies (2005), dat de politiek veel te snel in de 
bureaulade heeft gelegd. In dat rapport adviseert 
de Raad om publieke functies van media media-
onafhankelijk te definiëren en bijbehorende 
media-onafhankelijke interventies (bestuurlijk en 
financieel) te zoeken. Dat is een verstandig advies, 
dat grondige herziening van de Mediawet onont-
koombaar maakt. Nu focust de wet niet op func-
ties, maar op de organisatie en financiering van de 
publieke omroep. Die zal een rol blijven spelen, 
maar een voorkeursbehandeling ten opzichte van 
kranten en nieuwe media-organisaties verdient hij 
niet. Een multimediaal landschap vraagt om een 
veel opener concessiestelsel, langs de lijnen die de 
wrr heeft voorgesteld.

egbert dommering
Hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van 
Amsterdam

Tegen de nieuwe 
 uitbuiting
Op 18 juli jl. betoogden de sp-Kamerleden Ulen-
belt en Karabulut in de Volkskrant dat Nederland 
een systeem van werkvergunningen moet invoeren 
‘teneinde niet de fouten te maken van veertig jaar 
geleden’ en onze arbeidsmarkt zich gedoseerd te 
laten ‘bedienen’ van arbeidsmigranten. Hun arti-
kel maakt duidelijk dat ze weinig hebben geleerd 
van de ontwikkelingen op de Europese arbeids-
markt sinds de val van de Muur en de uitbreiding 
van de Europese Unie.

 De liberalisering van Oost-Europese markten 
zorgde voor een uitverkoop: de financiële sectoren 
in de nieuwe lidstaten worden gedomineerd door 
westerse banken, grondstoffen zijn in westerse 
handen, wat er aan rendabele industrieën is overge-
bleven is door westerse kapitaalbezitters overgeno-
men. Tegelijkertijd steeg de werkloosheid tot onge-
kende hoogten. Dat probleem, in combinatie met 
aanzienlijke welvaartsverschillen tussen de nieuwe 
en de oude lidstaten en krapte op de arbeidsmarkt 
in het westen werkte arbeidsmigratie in de hand.
 Lang voordat Nederland (net als andere landen) 
beperkingen ging opleggen aan het vrije verkeer 
van mensen maakten handige Nederlandse kop-
pelbazen, vaak onder de dekmantel van een agent-
schap of uitzendbureau, gebruik van de grote vraag 
naar werk in het westen en het grote aanbod in het 
oosten. Opererend in een grijs gebied dat overigens 
al langer bestond, ontweken zij willens en wetens 
de geldende arbeidswetgeving en collectieve af-
spraken. De roep om flexibilisering van de arbeids-
markt had er toch al voor gezorgd dat controle op 
naleving van de regels als bedilzucht werd gezien.
 De nieuwe migranten gingen het werk opknap-
pen in sectoren waar geen Nederlandse werknemer 
meer voor te vinden was. De juridische beperkingen 
op de arbeidsmigratie joegen mensen de illegali-
teit of schijnzelfstandigheid in. Uit talrijke studies 
blijkt dat veel Oost-Europese werknemers onder 
hun niveau werken, gelet op vakbekwaamheid en 
scholing. Ze verrichten zwaar, weinig aantrekkelijk 
werk en het duurt jaren voordat sprake is van enige 
opwaartse mobiliteit. Mensen betalen voor de ‘be-
middeling’, voor de huisvesting, voor het vervoer en 
ze zitten op alle mogelijke manieren vast aan hun 
bemiddelaar.
 In die studies wordt ook overtuigend aange-
toond dat, voor zover er van verdringing op de 
arbeidsmarkt al sprake was, dit verschijnsel zich 
vooral afspeelde op de zwarte markt — met één 
uitzondering: op de reguliere arbeidsmarkt kwa-
men voormalige gastarbeiders en hun nakome-
lingen in de knel. Dat bemiddelaars eerder te moti-
veren zijn voor snel binnenlopen met kneedbare 
Oost-Europeanen dan voor het oplossen van het 
maatschappelijke probleem van de tekortschie-
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tende arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen 
zal geen verbazing wekken. Dat is iets wat die 
Oost-Europeanen moeilijk te verwijten valt.
 Wat moet de politieke conclusie van dit alles 
zijn? Natuurlijk worden de mensen in de oude 
wijken die nu worden opgescheept met Oost-Eu-
ropese migranten, via huisjesmelkers in hun buurt 
neergepoot, niet wijzer van het feit dat ons bruto 
nationaal product is gestegen dankzij de uitbrei-
ding van de Europese Unie. We kampen met een 
enorm verdelingsvraagstuk: hoe verdelen we onze 
welvaart, de Nederlandse en de Europese? Dat lijkt 
mij de eerste prioriteit.
 Daarnaast moet de nadruk komen te liggen op 
het ontwikkelen van een goed regelwerk voor de 
arbeidsmarkt — en op naleving en controle van die 
regels. Werknemersrechten moeten worden ver-
sterkt via collectieve afspraken en collectieve actie. 
De bevoegdheden van de arbeidsinspectie dienen 
te worden verruimd. Betrokken partijen moeten 
eenmaal gemaakte afspraken nakomen — zoals 
het bonafide uitzendwezen met een nalevingsbu-
reau al beoogt te doen. De politiek moet de strijd 
tegen koppelbazen, huisjesmelkers en nieuwe 
vormen van uitbuiting krachtig opvoeren. Aan het 
halfslachtige beleid tegen zwartwerken (dat nu 
veelal wordt gedoogd zolang het om landgenoten 
gaat) en tegen het omzeilen van regelgeving moet 
dringend een einde komen.
 De PvdA moet zich hardmaken voor het klas-
sieke uitgangspunt van gelijk loon voor gelijk werk 
— en niet, zoals de sp doet, voor een Europese 
arbeidsmarkt waarvan we ons ‘bedienen’ als dat zo 
uitkomt.

jan cremers
Voormalig lid van het Europees Parlement voor de PvdA

Toets wél aan  
de Grondwet
Op 9 juli 2009 is door de ministers Ter Horst 
en Hirsch Ballin de Staatscommissie Grondwet 
geïnstalleerd. Belangrijke opdrachten voor deze 

onafhankelijke commissie zijn het vergroten van 
de betekenis van de Grondwet voor burgers en het 
verbeteren van de verhouding tussen wezenlijke 
Nederlandse constitutionele waarden en het inter-
nationale recht (zie: www.staatscommissiegrond-
wet.nl). Het zou een goede zaak zijn als tot de 
concrete adviezen van de commissie de oprichting 
van een Constitutioneel Hof blijkt te behoren.
 Op dit moment laten burgers van Nederland 
principiële juridische disputen veelal op Euro-
pees niveau beslechten. Doordat ons rechtsstel-
sel geen toetsing aan de Grondwet kent, komen 
constitutionele kwesties in de eerste plaats terecht 
bij het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens (ehrm) in Straatsburg en daarnaast bij het 
Europese Hof van Justitie in Luxemburg, waarna 
uitspraken in de vorm van Europese jurisprudentie 
terugkomen in Nederland. De betekenis van de 
Nederlandse Grondwet is in dit geheel voor veel 
burgers onvoldoende zichtbaar. Uit onderzoek is 
gebleken dat landen met een Constitutioneel Hof 
beduidend minder rechtsvragen voorleggen aan 
het ehrm. Het zou goed zijn als ons nationale 
juridische systeem zodanig werd ingericht dat ook 
wij onze juridische disputen in het algemeen zelf 
kunnen oplossen.
 s&d 2009/3 opent met de column ‘Toetsing aan 
de Grondwet’ van Douwe Jan Elzinga. Deze betoogt 
— en ik meen dat standpunt wel vaker in het 
politieke debat te beluisteren — dat het uitgangs-
punt van ‘het primaat van de politiek’ in gevaar 
zou komen als constitutionele toetsing zou worden 
ingevoerd. Dat is een vreemde redenering. In de 
trias politica gaat het immers om de wetgevende, 
de uitvoerende én de rechtssprekende macht — 
die behoren dus alle drie tot het politieke domein. 
Samen vertegenwoordigen zij de staatsmacht. 
De ‘balance of powers’ is erin gelegen dat de drie 
machten onafhankelijk van elkaar opereren.
 Door te hameren op het primaat van de politiek 
sluit Elzinga niet alleen de rechterlijke macht uit 
van het politieke domein, maar negeert hij ook 
een belangrijke functie die de rechterlijke macht 
heeft: rechtsbescherming bieden aan de burger. 
In feite ondergraaft hij met zijn stellingname de 
positie van de rechter als een met macht beklede 
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