
Vergroening energie
Het commentaar in het FD lees ik
meestalmet veel waardering,maar in
het FD van 2 december was datminder
het geval. In dat commentaar gaat
het over de plannen van de Europese
Commissie voor de energietransitie.
Het FD lijktmee te gaanmet het ba-
gatelliseren van voorschriften voor
energiezuinige apparaten, al is het wel
voor vergroening van de energievoor-
ziening.
Maar de eerste stapmoet zijn vergroe-
ning van het gebruik. Brussel heeft dat
goed gezien enweet dat zuiniger appa-
ratuur, op grote schaal gebruikt, hard
doortikt in lagere CO2-uitstoot.

Minder gebruiken is veel goedkoper
danwindmolens plaatsen.
Jammer dat het FD dat niet ziet, zoals
ook de politiek te weinig het belang
van energiebesparing doorziet.
Ernst Bin, Zierikzee

Executive searchers zijn lui
Dat ABNAmro geen vrouwbenoemd
heeft aan de top is een zeker gemiste
kans. Dat is ook te wijten aan executive
searchers. Hun portfolio zit immers
volmet namen uit het old boys net-
work die zij van de ene naar de andere
positie doorschuiven. Goede vrouwe-
lijke kandidaten leveren vinden zij las-
tig. Het kost hun namelijkmeer werk.
Schaberg enKloosterman suggereren
in het FD van 30 november dat er on-
voldoende gekwalificeerde vrouwen
zijnmet ‘bewezen kwaliteit’.Wat een
dooddoener! Bewezen kwaliteit in het
verleden biedt geen enkele garantie
voor de toekomst. Sla daar het lijstje
mislukte aanstellingenmaar op na. Of

een leider slaagt in een toppositie is
meer een kwestie van aanpassings- en
leervermogen.
Ook zijn volgens hen vrouwenminder
bereid de consequenties ‘ten volle te
aanvaarden’. Nog zo’n dooddoener.
Zorg dat bedrijven creatieve oplossin-
gen bieden, zoals een nanny, zodat
thuis de boel geregeld is.
Headhunters hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid omde verde-
lingman-vrouw in toppositiesmeer
in balans te brengen,maar daarvoor
moeten zewel net even een stapje har-
der willen lopen.Het is om je dood te
schamen dat we drie plaatsen gezakt
zijn op deGlobal Gender Gap Index
van hetWorld Economic Forum.
Virginie Kuijer, HR director
Novamedia

Hypotheek op economie?
Met veel plezier lees ik de columns van
LukasDaalder en ik ben het vrijwel al-
tijdmet hemeens. Zo ookmet zijn co-
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Lodewijk Asscher en het arbeidsrecht: eenmoeizame combinatie. FOTO: HH

Nog zo’n dooddoener. Zorg
dat bedrijven creatieve
oplossingen bieden, zoals
een nanny, zodat thuis de
boel geregeld is

lumn van 5 december—Draghi voert
komedie opmetNederlandse huizen-
schuld. De heer Draghi waarschuwt
Nederland keer op keer voor de hoge
hypotheekschuld.Mijns inziens houdt
hij daarbij onvoldoende rekeningmet
twee specifiekeNederlandse omstan-
digheden, die andere Europese landen
niet of in veelminderemate kennen.
DeNationaleHypotheekgarantie en
de zogenoemde beleggings- of spaar-
hypotheek. DeNHG verkleint niet het
risico,maar haalt het wel grotendeels
weg bij de bankensector en verschuift
het naar deNederlandse overheid.
Verder dient de (overige) hypotheek-
schuld gesaldeerd te worden ten op-
zichte van de opgebouwde beleggin-
gen danwel het spaarsaldo. Deze zijn
immers aan de banken termeerdere
zekerheid verpand.Wanneer de ECB
deze systematiek zou volgen, dan zou
het Nederlandse hypotheeklandschap
er volgensmij totaal anders uitzien.
Als je te pas en te onpas ‘pas op’ blijft
roepen, dan bestaat het gevaar dat op

den duur niemand jemeer serieus
neemt.
Mr. D.W. Swierstra, bankier in ruste te
Hilversum

Asscher en arbeidsrecht
Deminister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher,
meent goed gedaan te hebben door
het inwerking laten treden van deWet
werk en zekerheid (deels per 1 januari
en deels per 1 juli 2015). Dat bevestigt
hij nog eens in zijn brief aan de voor-
zitter van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal van 1 december 2016. Bij
een beëindiging van de arbeidsover-

eenkomstmet wederzijds goedvinden
blijkt dat een lagere vergoedingwordt
overeengekomendan vóór deWwz en
dat deze vergoeding veelal ligt tussen
de transitievergoeding en de oude
neutrale kantonrechtersformule. Dat
klopt,maar Asscher concludeert dan:
dat wil zeggen eenC-factor van nul.As-
scher en arbeidsrecht gaan—zo blijkt
maar weer—bepaald niet hand in
hand. EenC-factor van nul resulteert
immers in een vergoeding ter hoogte
van €0,0 (de kantonrechtersformule
luidde immers: A (aantal gewogen
dienstjaren) x B (beloning) x C (cor-
rectiefactor)), nog daargelaten dat de
kantonrechtersformule—door in-
werkingtreding van deWwz door die-
zelfde Asscher—nietmeer bestaat en
is vervangen door de transitievergoe-
ding). Daarbij resulteren beëindigin-
genmet wederzijds goedvinden in een
hoger bedrag dan de transitievergoe-
ding. Er kan dus een dikke streep door
de conclusie van Asscher, handmatig.
ThijsMuffels, advocaat te Amsterdam

Kantonrechtersformule
bestaat nietmeer en
beëindigingen resulteren
nu in hoger bedrag dan
transitievergoeding
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