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Grijp ophef Kaag-documentaire aan voor preciezere regels
Het rapport van 9 juli van de NPO Ombudsman concludeert ondubbelzinnig dat bij de totstandkoming van de
VPRO-documentaire over Sigrid Kaag geen sprake was
van „beïnvloeding die de journalistieke grondregels
schendt”. De makers „hebben hun zeggenschap niet
weggegeven” en de kijkers kregen als gevolg van de
voorinzage niet „ineens een andere documentaire” te
zien. Veel aandacht kreeg het niet. De meeste grote
kranten gaven er, buiten online berichtjes, geen aandacht aan; ook NRC niet. De week daarvoor lieten
media nog geen kans onbenut om de verdachtmakingen van GeenStijl te voorzien van detaillering en uitvoerig commentaar. Vooral de commotie van het eerste uur
bleef zo bij veel lezers hangen, wat de publieke perceptie van de politiek weer eens ongunstig beïnvloedde.
Juist vanwege de belangrijke rol van de media bij de
weergave van de democratische praktijk is dat ongelukkig. Voor politici wordt het inmiddels steeds lastiger om
in een omgeving van almaar sneller oplaaiende vuurtjes
het hoofd koel te houden en aandacht te vragen voor
inhoudelijke kerntaken. Anonieme verdachtmakingen
en grove bedreigingen zijn via sociale media aan de orde

M�I�G�R�AT�I�E�B�E�L�E�I�D

Europa kan niet alles aan
Sadet Karabulut stelt in NRC
terecht dat Europa tekortschiet
aangaande het internationale
vluchtelingenverdrag (De EU moet
zich houden aan de eigen waarden,
9/7). Europa zou dit strikt moet
naleven en geen vuile deals met
autoritaire leiders moeten maken.
Maar dit is in de praktijk helaas niet
realistisch. Zij geeft daar nota bene
zelf een aantal belangrijke redenen
voor. Er zijn als gevolg van oorlogen
80 miljoen mensen op de vlucht en
er is een groot aantal Europese landen dat pertinent geen vluchtelingen wil opvangen. De vele oorlogen
en conflicten zijn door Europa niet
te stoppen. Daarbij komt dat een
groot aantal niet-politieke vluchtelingen/migranten niet tegen te houden is en in de praktijk ook nauwelijks terug te sturen. De aanhang
van de partij van Karabulut, de SP,
is over het algemeen meer bezig
met de eigen problematiek en niet
van die van verre landen. Hoe goed
bedoeld ook, haar pleidooi werkt
dan ook vooral de al langer durende
vlucht van mensen van linkse partijen in de hand.
Philip�van�der�Heijden A�m�s�t�e�rd�a�m
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Ook jongeren debet

Ook ik ben klaar met de overheid,
die een grote inschattingsfout
maakte door veel te snel versoepe-

van de dag. ‘Dat hoort er nu eenmaal bij’, wordt vaak
gezegd, maar behoorlijk is het allerminst. Voor vrouwen die zich in de politiek wagen is het dubbel schrijnend; zij weten zich regelmatig slachtoffer van onversneden vrouwenhaat in populistische verpakking.
Zowel voor de serieuze journalistiek als voor de serieuze
politiek pakt de ontstane incidentencultuur hoogst
ongelukkig uit. Ze leidt tot veel slecht bestede tijd en tot
verwaterde aandacht voor de inhoud. Wat valt eraan te
doen? Preciezere spelregels rond de interactie tussen
media en politiek kunnen helpen: er mag geen verwarring zijn over wat over en weer als passende betrokkenheid wordt gezien. Transparantie over gemaakte afspraken hoort er ook bij. En een snellere bezwaarsprocedure
achteraf: een tekstcorrectie na maanden mist betekenis.
Maar het allerbelangrijkst zou een open gesprek zijn
over wat politiek en journalistiek van elkaar nodig
denken te hebben om hun democratische kerntaken
fatsoenlijk uit te kunnen oefenen. In het goed geïnformeerd houden van kiezers, lezers, burgers schuilt een
groot gezamenlijk belang dat ons allen raakt.
Alexander�Rinnooy�Kan oud-voorzitter�SER

lingen door te voeren. En het ‘Dansen-met-Janssen’-lokkertje was
natuurlijk een enorme blunder.
Maar ik ben óók klaar met jongeren
die, zonder zelf na te denken, zich
direct na de Janssen-vaccinatie
zonder beperkingen in het uitgaansleven stortten. Al dan niet
met valse QR-codes. Natuurlijk
lopen de besmettingscijfers dan op,
en met de gevolgen hebben we nu
allemaal te maken. Het bezoeken
van clubs of festivals is bovendien
geen alleenrecht van jongeren. Ook
voor andere leeftijdscategorieën
vormt dat een broodnodige uitlaatklep, en een plek voor sociale contacten. Bijzonder zuur dat dit voorlopig niet mogelijk is.
Anita�van�Lieshout�B�re�d�a
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Omgekeerde wereld

Van de ouderen wordt doorgaans
gezegd dat ze zo gauw zeuren, dat
ze altijd maar mopperen. Uit alle
artikelen over de Covid-pandemie
zou je gemakkelijk kunnen opma-

ken dat we nu in de omgekeerde
wereld leven.
T.�de�Winther Bemmel

R�EC�E�N�S�I�E

Libris-nominatie
Als men afgaat op de reeks negatieve kwalificaties die Bernard
Hulsman in zijn recensie van mijn
nieuwe boek Tussen utopie en crisis.
Nederland in het interbellum 19181940 gebruikt om het boek met de
grond gelijk te maken: eenzijdig,
weerbarstige brokstukken, onnodige herhalingen, gortdroog, warrig, onvolledig, willekeurig, gebrekkig etc., dan vraagt men zich misschien af waarom het boek toch nog
twee ballen heeft verdiend (Het
hippe Nederlandse interbellum,
9/7). Gelukkig zijn er nog echte
experts die het boek de moeite
waard vonden om het voor te dragen voor de longlist van de Libris
Geschiedenis Prijs 2021. Hoewel
Hulsman niet in de jury zat, vond
hij het in zijn recensie niet nodig
om dit nieuwsfeitje te vermelden.
Frits�Boterman em.�hoogleraar
moderne�Duitse�geschiedenis�UvA
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Het ‘Dansenmet-Janssen’lokkertje was
een blunder

Huizenmarkt

In Een eigen huis – daar moet je rijk
voor zijn (10/7, p. E10-12) is een
recent onderzoek verkeerd aangehaald. Niet opleidingsniveau, maar
inkomen speelt een cruciale rol in
woningbezit.

Belastingdeal geeft
internationale
samenwerking hoop

K

omt er een einde aan de internationale
race naar de bodem bij de belastingheffing op bedrijfswinsten? Afgelopen
weekeinde bekrachtigde de G20, die bestaat uit de belangrijkste landen in de
wereldeconomie, een akkoord om wereldwijd een minimumtarief van 15 procent in te voeren voor ondernemingswinsten. Eerder werd binnen
de G7 al tot overeenstemming gekomen, en daarna
werd het draagvlak tot 130 landen uitgebreid via de
OESO, die een belangrijke rol speelt bij het internationaal harmoniseren van beleid. In de G20 van dit weekeinde waren ook China, India en Rusland akkoord.
De klachten over ondernemingen die belasting ontwijken door handig te manoeuvreren door het internationale doolhof van regels en tarieven zijn al oud.
Maar het probleem ligt elders: landen zijn onderling
gaan concurreren met steeds lagere tarieven voor de
winstbelasting: het gemiddelde tarief ging de afgelopen twee decennia omlaag van 38 procent naar 22 procent. En dat is gemiddeld: er zijn landen of jurisdicties
waar de tarieven de nul naderen.

Een gelijk speelveld voor
de belastingheffing mag worden gezien
als een internationaal publiek goed

D

e bedrijfswinsten zoeken wereldwijd het laagste punt. Dat betekent dat de winst lang niet altijd wordt belast waar zij gemaakt is, maar neerslaat waar er het meest van overblijft.
Het gevolg is een wereldwijde uitholling van de belastinggrondslag. En aangezien de belastinginkomsten
toch ergens vandaan moeten komen, is in plaats van
winst vooral arbeid steeds zwaarder belast.
Voor de wereldgemeenschap is een geharmoniseerde belasting, al was het maar door het instellen van
een bodemtarief, te beschouwen als een publiek goed.
Dat geldt ook voor het voornemen om winsten daar te
gaan belasten waar ze worden gemaakt. Internationale concurrentie tussen staten zou moeten gaan om zaken als het vestigingsklimaat, infrastructuur of onderwijs – niet om een korting op de inkomsten die een
land draaiend houden.
Uitgerekend is dat het G20-plan jaarlijks zo’n 150
miljard euro oplevert. Dat is, andersom, op te vatten
als het bedrag dat iedereen in de huidige situatie nu
samen jaarlijks misloopt. De eerdere erosie van de belastingtarieven is in die zin op te vatten als een klassieke tragedy of the commons, het gezamenlijk verwaarlozen van een doel waar iedereen baat bij zou hebben.

H

et is goed dat dit nu wordt doorbroken. Zeker:
de aanleiding is niet zo nobel als gedacht. De
Amerikaanse president Joe Biden moet zijn
enorme economische herstelplan van de pandemie financieren met hogere winstbelastingen en ziet zichzelf niet graag uit de internationale markt geprijsd.
Juist deze Amerikaanse motivatie geeft de mondiale
belastingharmonisering nu de benodigde impuls.
Ook is het dit weekeinde overeengekomen akkoord
nog niet hard. Over twee maanden moet het zijn uitgewerkt, en als het eenmaal concreet op papier staat
begint het spel vaak pas. Intussen zijn er nog landen
die dwarsliggen, zoals Ierland, Litouwen en Hongarije, maar gezien de druk van de rest lijkt dat een achterhoedegevecht. En dan is er nog de digitax voor
(vooral Amerikaanse) internetondernemingen die de
EU van plan is in te voeren. Die kan van tafel als belastingheffing en locatie straks meer gaan samenvallen, maar de Europese Commissie houdt dat kruit nog
even droog.
Toch mag niet onderschat worden wat een doorbraak dit is. Zeker nu internationale samenwerking
zo’n schaars goed aan het worden is. Dat de wereldgemeenschap zich nu schaart achter dit publieke goed,
geeft hoop.

