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LEZERSREACTIES
Hypotheekrenteaftrek
Een internationaal omstreden subsidie
op schuld noemt Christoph Schmidt
(Economie, 23 februari) de hypotheekrenteaftrek. Oftewel een gift van de
overheid aan huizenbezitters. Een subsidie door de staat is echter een bestuursrechtelijk begrip (artikel 4:21 lid
1 Algemene wet bestuursrecht), namelijk: ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt
met het oog op bepaalde activiteiten
van de aanvrager’. Het is om de discussie zuiver te voeren wel goed om te weten dat mij als eigenaar van een eigen
woning door andere belastingbetalers
niets als bijdrage in mijn rentelasten bij
de bank wordt verstrekt. Ook als de Europese Commissie spreekt over een effectieve subsidie, ik betaal slechts minder belasting over verdiende bruto inkomsten en krijg niets.
Marijn Jansen advocaat Roden

Grijze golf en ov-chipkaart
De 65-plussers legden in 2015 maar
liefst 68 procent meer autokilometers
af dan in 2005 (Trouw, 22 februari). In
de verklaringen die voor die opvallende
toename gegeven worden, mis ik er

ROB DE WIJK
een: de ov-chipkaart, waarvan de landelijke introductie in die periode viel.
Veel ouderen die ik ken hebben geen
idee hoe een ov-chipkaart werkt: hoe je
in- en uit- moet checken, hoe je je saldo
kunt controleren en hoe je hem kunt
opladen. Met de chipkaart hebben de
vervoersbedrijven de ouderen massaal
het ov uit-, en de weg opgejaagd.
Harrie Scholtmeijer Emmeloord

Onbegrijpelijk
Een politicus als Wilders laten beveiligen door een agent van Marokkaanse
afkomst (Trouw, 23 februari). Wie verzint zoiets? Eén ding kunnen we wel
vaststellen, wat Wilders’ Marokkanenoproep betreft wordt hij op zijn wenken bediend.
Jaap Cornelissen Ermelo

Schandalig
In 2014 vertelden boeren lachend dat
ze een eventuele boete voor overschrijding van de melkquota graag betalen.
Tegen de regels in breidden ze hun veestapel alvast uit omdat de melkquota
per april 2015 werden afgeschaft. Ze
gingen concurreren met de wereldmarkt en werden rijk. Een brugklasser

had ze kunnen voorrekenen dat een
stijgend aanbod dalende prijzen veroorzaakt, en meer koeien meer mest betekent. Nog geen twee jaar later worden
tienduizenden koeien met overheidssubsidie afgemaakt. De koe is voor de
zoveelste keer slachtoffer van de grillen
van de boer. Kunnen we alstublieft ophouden met het subsidiëren van de verrotte industrietak die intensieve veeteelt heet?
Manon Lammers De Bilt

Niet verwacht
LTO en staatssecretaris Van Dam hadden niet echt verwacht dat er zoveel
boeren gebruik zouden maken van de
subsidie om hun koeien te verkopen en
het bedrijf te beëindigen (Trouw, 22 februari). Dat betekent dat LTO en de
staatssecretaris niet goed op de hoogte
zijn van wat er bij de boeren speelt en
dat vind ik vreemd en ook verontrustend.
Moeten we ons met z’n allen niet schamen dat we zo slecht voor de boeren
zijn opgekomen, dat we met z’n allen
niet bereid zijn om iets meer voor de
zuivel en het vlees uit te geven?
Anneke Hudig Nieuwkoop

UITGELICHT

Duurzaam vervoer
vergt een totale omslag
Eindelijk: ‘Milieuclubs: Hoogste tijd
om uitstoot schip en vliegtuig mee
te tellen’ (Trouw, 23 februari). Uit
een rapport van CE Delft blijkt dat
het aandeel van de transportsector
in ons totale energieverbruik richting 30 procent gaat. Bovendien
groeit dit aandeel snel. Dit valt samen met nog twee verontrustende
berichten. Het passagiersvervoer
via Schiphol is vorig jaar met bijna
zeven procent gegroeid en we rijden zowel zakelijk als privé steeds

meer kilometers. Ingewijden zijn
niet verrast door deze berichten
maar eindelijk mag het blijkbaar op
de agenda.
Tot voor kort was het not done om
het alsmaar groeiende vervoer van
mensen en goederen over onze aarde ter discussie te stellen. Mogelijk
komt er nu ook meer aandacht voor
het andere grote probleem bij verduurzaming. Wij willen naar een all
electric maatschappij voor verwarming (warmtepompen) en perso-

nenauto’s met behulp van vooral
zon en wind. Dit is prima als we in
staat zijn om energie grootschalig
seizoensmatig op te slaan en heel
veel groene elektriciteit te produceren. Dit vraagt een gigantische
inzet van kapitaal en menselijke
kunde. Zijn we daartoe in staat?
Het kan, maar dan wel maximaal
besparen en ook inzetten op duurzame warmte en een totale omslag
in economisch denken
Teus van Eck Oosterbeek

Smalle marges bij
buitenlandbeleid

M

et het bezoek aan Europa van de Amerikaanse vicepresident en in zijn kielzog
Tillerson en Mattis, de ministers van buitenlandse zaken en defensie, lijkt de constatering dat president Trump wel mee
valt een stuk dichterbij gekomen. “Dit hadden we echt
nodig”, verzuchtte EU-president Tusk.
Inderdaad sprak vicepresident Pence de juiste woorden over de Navo, de EU en de door Europeanen zo geliefde internationale rechtsorde. Deze zalvende taal
stond diametraal tegenover die van Trump die de Navo
als overbodig beschouwde en hoopte dat de EU zo snel
mogelijk zou instorten.
Toch was de boodschap over de Navo wel degelijk dezelfde. Zowel Pence als Mattis stelde voorwaarden aan
de Amerikaanse steun voor de Navo. Als de Europese defensiebudgetten niet worden opgeschroefd, is die steun
niet meer vanzelfsprekend. Dit is niet nieuw, want defensieminister Gates waarschuwde al in 2011. Maar nu
lijkt het eindelijk menens.
Terwijl Pence en de ministers mooie woorden spraken, ging Trump in Amerika door met het aanvallen van
de media en produceerde hij zelf ook nog wat fake news
door te verwijzen naar een aanslag in Zweden die niet
had plaatsgevonden.
Maar wie moeten we nu geloven: Trump of Pence.
Feit is dat Trump de enige is met een mandaat van de
kiezer, dat hij de baas is en dat zijn kabinet, inclusief de
vicepresident, uiteindelijk niet meer dan uitvoerders
zijn van zijn beleid.
Daarom is de vraag van belang waarom de retoriek
van Trump en die van zijn mensen in Europa zo verschilden. Een verklaring is dat Trump maar wat roept en
dat nu schoorvoetend erkent. Hij schoffeerde de Europeanen, vertelde onzin over terrorismebestrijding en
nam voor Amerika schadelijke besluiten zoals het opzeggen van het Trans Pacific Partnership en de aankondiging van protectionistische maatregelen. Maar Trump

Trump is leider
van een verzwakt
land en Rusland
en China maken
daar gebruik van
is niet het type dat fouten toegeeft. Hij is een vechter
die gedijt bij strijd.
Een betere verklaring is dat de marges van het buitenlandbeleid smal zijn. Ook al is Trump de leider van de
machtigste staat op aarde, buiten zijn land bepaalt hij
niet alles. De internationale betrekkingen kennen wetmatigheden waaraan ook Trump zich niet kan onttrekken.
Zo is hij de leider van een verzwakt land en het was
onder zijn voorganger Obama al duidelijk dat Rusland
en China van die zwakte gebruik maken om hun positie
te versterken. Dat bleek bijvoorbeeld uit de annexatie
van de Krim en de claims van China op de Zuid-Chinese
Zee. Trump blaast dus hoog van de toren, maar zijn vicepresident en ministers weten dat hij zijn retoriek niet
kan waarmaken als de wereld zich tegen hem keert.
Dit leidt tot een derde verklaring, namelijk dat sprake is van een richtingenstrijd tussen enerzijds Trump en
zijn adviseurs Bannon en Kushner en anderzijds Pence,
Tillerson en Mattis. Dat is een strijd van ideologen tegen
realisten op het gebied van buitenlandbeleid. De realisten lijken daarbij te worden gesteund door de opstandige Republikeinse senator McCain.
Het wachten is nu op Trumptweets. Gaat hij lijnrecht tegen zijn buitenlandbeleidteam in, dan zou deze
verklaring wel eens de juiste kunnen zijn.

Een verbouwing op luchthaven Schiphol, waar vorig jaar bijna zeven procent meer passagiers kwam. FOTO ANP

