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E U R O PA

‘Gelijkebeloningmoet, an
RiaCats en Jeroen Segenhout
DenHaag

DewerkgeversvoormannenHansdeBoer en
JaccoVonhofmakenzichgrote zorgenover
het toenemendepopulisme inEuropa.Ze
springendaaromindebres voorde ‘liberale,
open,democratischewayof life’.

Dewerkgevershebbennaareigenzeggen‘een
zwaai’ gemaakt. Langwaren deNederlandse
ondernemerslobby’sVNO-NCWenMKB-Ne-
derland en hun Europese evenknieën vooral
geïnteresseerdindeeconomischekantvande
EuropeseUnie:meeraandachtvooronderzoek
eninnovatie,eenbeterewerkingvandeinter-
nemarkt et cetera.

‘Heel technisch, heel belangrijk allemaal’,
memoreert voormanHansdeBoer vanVNO-
NCW.Maarhijenvoorzitter JaccoVonhofvan
MKB-Nederlandziennuook‘eenhogerdoel’:
hetvoortbestaanvandeEUzélfenhaaropen,
democratischemaniervanlevenstaanindeze
onrustigeinternationaletijdondergrotedruk.

DaaromwillenVNO-NCW,MKB-Nederland
enhunBrusselsekoepelBusinessEuropedit-
maal bij de campagne voor de Europese ver-
kiezingenvanmeióókhamerenopdemooie
‘Europeanwayof life’.Het isvoorheteerstdat
de werkgevers de zachte kant van de EU ‘uit-
venten’, zeggenDeBoer en Vonhof. Uit grote
bezorgdheid.

V Uwboodschapbij eerdereEuropese ver-
kiezingenwas ‘Nederland leeft vanEuropa’.
Dat verhaal overhoeveelwelvaart enbanen
NederlandaandeEUdankt, sloegnietmeer
aan?
HansdeBoer: ‘Iksprakmetmijncollegavande
Italiaansewerkgeversorganisatie.Hijzei: “Wij
hebbennueenheelmoeilijkpolitiekklimaat
metpopulistischekrachten,omdatdeEUIta-
lië heeft laten zittenmetmigratie.Dat is voor
de samenleving en de bedrijven heel zwaar,
omdatergeenverstandigeconomischbeleid
meer is.” Zoiets kan in andere lidstaten ook
gebeuren,dusdaarmoetenwijalsVNO-NCW
enMKB-Nederlandwatmee. Daaromwillen
wehethebbenoverwelke richtingEuropauit

moet.Enwewillenhetgróte,grótebelangvan
deEUnaar vorenbrengen.’

VWatmoetdannuhét themavandeEurope-
se verkiezingenworden?
DeBoer: ‘Essentieel is dat de EUmet een ge-
controleerdmigratiebeleid komt, want Euro-
pamoetopeenconstructievemanier ietsmet
Afrika.DeAfrikaansebevolkinggroeitexplosief
tot2050.VeelAfrikanenzoudenhierstrakseen
tijdje kunnenwerken omgoed te verdienen
endaarnahunlandoptebouwen.Wemoeten
daarover nadenken. Daarnaast is klimaatbe-
leid heel belangrijk, net als een Europese sig-
natuurronddefensie-inspanningen.EndeEU
moetzorgendatze,alsgrootsteenrijksteblok
ter wereld, een serieuze tegenmacht gaat vor-
menvoorChinaenvoordeVS.Zozie jenutwee
polenindewereldontstaanwatbetreftkunst-
matige intelligentieendeplatformeconomie.
Het kan niet zo zijn dat de EU daar niets te-
genoverstelt.Enbovenalwillenweonzeopen,
democratischemanier van levenbehouden.’

V Ubentniet de eerste die roept dat deEU
opeigenbenenmoet staan,maar feitelijk ge-
beurt erweinig.
DeBoer: ‘Dat is zo.Maar of je effectief bent,

De Europese
verkiezingen zijn
heel belangrijk, veel
belangrijker dan
de provinciale

EenRotterdams consorti-
umwil eendure jachtha-
ven aanleggen inhet cen-
trumvande stad,waar de

superrijkenhunboten vanmeer
dan 50meter kunnen aanleggen
tegen €15.000permaand. Een
nieuw visitekaartje voor de stad,
hooptmen.

Gaat dat plan vliegen?Aan
bekijks zal het niet liggen, in de
wetenschapdat eenpaar oude
botendie elke vijf jaarmet Sail
Amsterdamaandoen zo al dik
tweemiljoenbezoekers trek-
ken.Ookdehuur is schappelijk.
Rotterdammoet zelfs oppassen
dat er voor dat bedragniet per-
manent grotewoonboten gaan
aanleggenmet bijvoorbeeld 30

kleintjeGroot
Dure jachthaven

luxeappartementenof een twee-
dehandsRijn-cruiseschipmet
honderd studenten.

Mij lijkt het echte knelpunt dat
miljardairs liever onder elkaar
verkeren. Vandaar dat ze de ber-
genbij Davos opzoeken enniet
deAmsterdamseRai. En vandaar
dat ze hun jacht niet gauwaan-
leggen inhet prachtigeRotter-
dammaarwel in het suffeMona-
co.Datmagdanbestwat kosten.

d
EdGroot

VERVOER

Kinderopvangzoekt
alternatieven voordeStint
Minister VanNieuwenhuizen
maakte vorigeweekbekendd
deStint in zijnhuidige vorm
definitief nietmeerdewegop
mag.Hetministerie komtdez
maandmet aangescherpte ei-
sen voornieuwe toelatingen
vanbijzonderebromfietsen.
Intussen zijn kinderopvang-
bedrijven, die voorhet vervoer
vankinderen van school naar
deopvangnudurebusjes
inhuren, op zoeknaar iets an-
ders. Verschillendebedrijven
stappen inhet gat dat de Stint
achterlaat.
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ENERGIE

Wat lag er in
de kluis van de
SBM-topman?
Eenomvangrijke omkoopzaak
blijft SBMOffshore, producent
vandrijvendeolieplatforms,
achtervolgen.CeoBrunoCha-
basmoetnu inde rechtbank van
Haarlemonder ede gaan verkla-
renwathij daadwerkelijkwist
van steekpenningendie zouden
zijnbetaald inBrazilië, Angola en
EquatoriaalGuineeomcontrac-
tenbinnen tehalen. Eenex-me-
dewerker, die zichzelf beschouwt
als klokkenluider,wil daarmee
wordengerehabiliteerd.
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PENSIOENEN

Wieheefter iets
aaneenEuropees
pensioenkeurmerk?
MinisterWopkeHoekstra kan
ernietsmeer aandoen:Neder-
landkrijgt een ‘Pan-Europees
PersoonlijkPensioenproduct’
(Pepp). Zodra inBrussel het
woord ‘pensioen’ valt slaan in
DenHaagde stoppendoor.Wee
debuitenlanderdie zelfsmaar
kijkt naardenationalepensioen-
pot.Welk gevaar schuilt er indat
pensioenkeurmerk?DeKamer
vraagt deministermorgenwaar-
schijnlijk in eenbreedgesteunde
motie omtoch tegen te stemmen.
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V E R VO E R

Kinderopvangzoektnaarstig
naar alternatievenvoordeStint
RichardSmit
Amsterdam

Verschillendebedrijven stappen inhet
gat dat deStint achterlaat.Nude ruim
drieduizendelektrischebolderkarren
indeze vormdefinitief dewegniet op
mogen, zoekenbedrijven inkinderop-
vangeenalternatief.

Bij kinderopvang Plukkebol inDelft is
denieuwsteaanwinsteenfeloranjebak-
fietsmeteenafdakvanDeRedding. ‘We
hebben hier ook zes Stints staan’, zegt
MarkSiep.Nuvaltdedirecteurvandeop-
vangterugopdebakfietsdiedeleidsters
van de kinderopvang ook vroeger al ge-
bruikten.

Hetgaat iniedergevalkostenschelen.
Plukkebol laat sinds het verbod op de
Stint personenbusjes rijden omde kin-
derentevervoerentussenbuitenschool-
seopvang(bso)enschool,maardaarvan
‘kanerdanéénweg’.
De bakfiets is verbeterdmet elektri-

sche ondersteuning, waardoor zemak-
kelijker over de bruggen van deDelftse
grachten gaat, aldus Siep. ‘Maar het is
nogsteedsgeenechtevervangingvande
Stint.Dat ishet enigegeschikte vervoer-
middel waar tien kinderen in kunnen.’
Alshet langerdaneenhalfjaarduurtvoor
deStintweerkanrijden,wilhijmeerbus-
jes vervangendoorbakfietsen.
In een bakfiets passen zes tot acht

kleintjes, zegt Jaco Rijfers vanDeRed-
ding. Hij werd de avond van het fatale
ongeluk met de Stint eind september
vorig jaar al gebeld. Sindsdien krijgt hij
meeraanvragenvoordebakfiets.Hijwil
deproductieverhogen,maaraarzeltnog
of het verantwoord is omnieuwperso-
neelaantenemen. ‘StrakskomtdeStint
misschienweer terug.’
Dat kan nog wel even duren. Minis-

Boven: de GoCab-fietstaxi van Van Raam, onder: deWeber-kinderbus

ter Cora vanNieuwenhuizen van Infra-
structuurmaaktevorigeweekbekenddat
de Stint in zijn huidige vormdefinitief
nietmeer deweg opmag. Hetmi-
nisteriekomtdeze
maand met aan-
gescherpte eisen
voor nieuwe toe-
latingen van bij-
zondere brom-
fietsen. Omeen
terugkeer op de
weg mogelijk te
maken, zal de
Stint daaraan
moetenvoldoen.
Intussen zijn

veelkinderopvang-

bedrijven,dievoorhetvervoervankinde-
ren van school naar de opvang nu dure
busjesinhuren,opzoeknaarietsanders.

Vanafmaartkunnenzeterecht
bijVanRaaminVarsse-

veld, leverancier
vandeGoCab,een
fietstaximet elek-
trischehulpmotor
voor achtkinderen.

Het bedrijf was vijf
jaargeledengestoptmet
deGoCab,maarnuVan
Raamneteennieuwefa-
briekheeftgeopendiser
weer ruimte omde fiet-

staxi te produceren.
‘Vorig jaar hebben hon-

derdenpartijenaangekloptdiedeGoCab
wildenbestellen’,zegtmarketingmana-
gerMarnixKwant.Er liggenvolgenshem
nog zeker honderd aanvragen, ook al is
aan het opnieuw opstarten van de pro-
ductienoggeenruchtbaarheidgegeven.
Deprijskomtmet€7750indebuurtvan
die vandeStint.
Het voordeel is wel, zegt Kwant, dat

het voertuig helemaal is uitontwikkeld
engetest.Datwas,aldusonderzoekenin
opdracht vanhetministerie,bijdeStint
niethetgeval,eenbelangrijkeredenom
dit vervoermiddel te verbieden.
Dan is er nog de geleWeber-kinder-

bus, met plek voor zes kinderen. Bol-
derkar-shop heeft die al een jaar of ze-
ven in het assortiment, vertelt eigenaar
TedHofte. ‘Dedagnahetongelukbelde
de eerste kinderopvang al. Het is voor-
al een oplossing voor kinderen tot een
jaar of vier. Het is niet echt een vervan-
ging voordeStint.’
‘Wij waren altijd verbaasd dat nie-

mand een kopie had gemaakt van de
Stint’, zegt Hofte. ‘Misschien is de in-
stapprijs te hoog.’ DeDuitse fabrikant
vandevrolijkeWeber-bus voeldeerniet
veelvoor. ‘Tienkinderenerinis inDuits-
landhelemaalniettoegestaan.OpdeWe-
ber zitten een noodrem, gordeltjes en
hoofdsteunen. Dat is inDuitsland alle-
maal verplicht, hoewel hijmaar zes ki-
lometerperuurkan.’
’t Mannetje inHaarlemheeft al een

jaarof tieneenachtzittervoorkinderver-
voer van kinderdagverblijven. Daarvan
heeft de fietswinkel en -fabriek er sinds
hetStint-debacleeenstukoftwintigver-
kocht, zegt Erik Smit. ‘We kunnen de
vraagopbasisvandehuidigeaanvragen
aan,maar het is nog steeds een bijpro-
ductvoorons.Onsbelangrijksteproduct
isenblijfteenfietsvoorrolstoelvervoer.’

Het blijft tochwachten tot de Stint is
aangepastendewegweeropmag,meent
Siep van kinderopvang Plukkebol. Het
vervangenvandeStint isduur,maarhet
rijverbod van de bolderkarren kost de
kinderopvang nog veelmeer geld. ‘We
hebbennuwachtlijstenoponzebuiten-
schoolse opvangen, terwijl we plekken
voor kinderen hebben. Die kunnenwe
alleennietaanbieden,omdatwehetver-
voerniet goedgeregeldkrijgen.’

‘Wij waren altijd
verbaasd dat
niemand een kopie
had gemaakt
van de Stint’

‘UWV loopt achtermetkeuringen’
Van onze redacteur
Amsterdam

Tienduizendenmensendiethuiszittenmeteen
uitkeringwegensarbeidsongeschiktheidhad-
denwellichtal langweeraandeslaggekund.Zij
ontvangenmogelijkonterechtnoggeldomdat
uitkeringsinstantie UWVal jaren enorm ach-
terlooptmetdemedischekeuringen.

Dat zegtNieuwsuuropbasis vaneigenon-
derzoek. Dat het UWV er niet in slaagtmen-
sen op tijd te herkeuren is al langer bekend.
DagbladTrouwmelddein2015datereenach-
terstandwasvan25.000medischekeuringen.
Ondanksmaatregelen omdie achterstand
wegtewerkenishetaantalverderopgelopen,
naar 30.000 in augustus vorig jaar.
Volgens Nieuwsuur is dit officiële cijfer

het topje van de ijsberg. Er zou sprake zijn
van ‘creatief boekhouden’ omdat niet ieder-
een vanwie de artsen verbetering verwach-
tenstandaardwordtherkeurd. Indepraktijk
moeten demensen omwie het gaat zelf een
herkeuring aanvragen,maar weinigen doen
dat. ‘Wezienbijnanooitdatmensenzelfeen
herbeoordeling vragen omdat het betermet
ze gaat. En dat is ook logisch, want ze lopen
het risico hun uitkering te verliezen’, aldus
UWV-verzekeringsartsWim van Pelt tegen-
overNieuwsuur.

Alleenwerkgeversdiezelfdekostendragen
voordeWIA-uitkeringaanhunziekewerkne-
mers zullen aandringen op een herkeuring,
want dat kan hun kosten besparen. Bij de
meeste werkgevers is die prikkel er niet om-
dat zebij hetUWVzijn verzekerd.
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