
In Business 9

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG je favoriete badplaats
voor een dag, een weekend

of nog langer!
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Lijmpoging
Vleeslijm zal niet worden toegestaan, zo werd 

gisteren bekend. Vleeslijm is een eiwit om kleine 
stukjes vlees aan elkaar te ‘lijmen’.

W(au)w
Zo’n 62.000 werknemers van ruim 

6.500 bedrijven hebben het afgelopen jaar
gebruikgemaakt van de deeltijd-ww.

Willie Wortels, waar?
Het aantal Europese octrooiaanvragen is vorig jaar 

voor het eerst in twintig jaar afgenomen. Met 135.000 
aanvragen daalde het in 2009 met 8 procent.

De huizenbezitter wordt jaarlijks voor ruim 14 miljard euro gesubsidieerd. 

Links wil de hypotheekrenteaftrek 
aanpakken, rechts niet. Dit keer 
heeft links de economische weten-
schap volledig aan haar zijde.

Jan-Hein Strop
AMSTERDAM...
VVD, CDA en PVV staan pal achter de 

huizenbezitter – geen gerommel met 

de hypotheekrenteaftrek, zo klinkt 

het sinds deze week in de campagne. 

Electoraal gezien geen opzienbaren-

de stellingname, want beperking of 

zelfs afschaffi ng van de aftrek is onder 

kiezers niet erg populair.

Maar aanpak van het fi scale voor-

deel staat onder Nederlandse topeco-

nomen met stip op één. Sterker, er 

lijkt onder economen volledige con-

sensus te bestaan dat de politiek dit 

heilige huisje omver moet schoppen. 

‘Ik ken niet één fi scaal geschoolde ju-

rist die voor behoud van de hypo-

theekrenteaftrek pleit’, zegt Koen Ca-

minada, hoogleraar fi scale regelgeving 

aan de Universiteit Leiden, en een van 

de leidende stemmen in het debat.

Wie de media de afgelopen maan-

den op dit punt heeft gevolgd, moet 

Caminada gelijk geven: het regent 

pleidooien voor hervormingen, ner-

gens neemt iemand met wetenschap-

pelijk statuur het op voor behoud van 

de aftrek. Of ze nu Bas Jacobs, Ar-

noud Boot, Leo Stevens, Coen Teu-

lings of Lans Bovenberg heten, ze zeg-

gen allemaal hetzelfde. Die laatste 

gezaghebbende stem is bovendien 

van onverdachte huize: Bovenberg is 

lid van het CDA.

Zelfs de polder is het eens. De So-

ciaal Economische Raad (SER), waar-

in zowel werknemers als werkgevers 

vertegenwoordigd zijn, publiceerde 

twee weken geleden een rapport met 

een berg argumenten voor aanpak 

van de aftrek die jaarlijks per saldo 

ruim 14 miljard euro kost. ‘Economi-

sche motieven voor verzet zijn er ei-

genlijk niet’, zegt hoogleraar Cami-

nada. ‘De welvaart gaat er in alle 

scenario’s op vooruit.’ 

Dan hebben economen het over  gro-

tere mobiliteit op de woningmarkt, 

koopkrachtverbetering over een brede 

linie en een lagere hypotheekschuld, 

waardoor huizenkopers financieel 

minder risico lopen. Hervorming 

biedt bovendien de ruimte om de in-

komstenbelasting te verlagen: dat is 

economisch stimulerend.    

Rechtse partijen hebben dus geen 

enkele steun in de economisch-fi s-

cale wetenschap. Dat is een breuk 

met het verleden, waarin economen 

in tijden van crisis nog wel eens naar 

de PvdA wezen om de partij te manen 

tot loonmatiging en bezuinigingen.  

Ook op dat laatste punt – dat na-

tuurlijk niet los is te zien van de dis-

cussie over de aftrek – zijn er tegen-

stellingen die partijen tijdens de 

campagne breed zullen uitmeten. 

VVD en in mindere mate het CDA 

kiezen voor een harde lijn, mede ge-

inspireerd door het Centraal Plan 

Bureau dat becijferde dat de overheid 

29 miljard euro moet bezuinigen. De 

PvdA waarschuwt voor ‘roekeloze’ 

bezuinigingen omdat het schadelijk 

is voor de herstellende economie. 

CDA en VVD verwijten de PvdA pot-

verteren en de rekening van de crisis 

door te schuiven. 

Wetenschappelijk steun voor dit 

standpunt moet je ook zoeken met 

een vergrootglas. De SER schrijft dat 

niets doen aan de aftrek leidt tot meer 

begrotingsproblemen. ‘Het oplopend 

budgettaire beslag is zeer ongewenst, 

zeker in de context van de vergrijzing 

en het oplopende begrotingstekort als 

gevolg van de crisis.’

De wetenschappelijke bureau’s 

van CDA en VVD zwijgen. De ideolo-

gen hebben het voorlopig gewonnen 

van de economen. 1

Debat  Hypotheekrenteaftrek moet eraan 

Alle economen lijken nu opeens links

De een zijn dood is de ander zijn 
brood. Calanza gaat testamenten 
aanbieden voor het online leven.

Emiel van Dongen
AMSTERDAM...
Toen een collega stierf, merkte de di-

recteur van marketingbureau Calan-

za, Gerrit Jan Bloem, hoe moeilijk het 

is om het online leven van een overle-

dene daarop af te stemmen. Zo kwam 

hij op het idee voor een online nala-

tenschapsregeling. De naam van de 

dienst wil Calanza nog niet onthul-

len, ondanks de spoedige lancering.

In het buitenland bestaan soortge-

lijke initiatieven al, zoals De Pers vo-

rige week schreef. Het idee van een 

online testament is simpel, de uitvoe-

ring complex. Bloem: ‘Veel mensen 

willen niet dat ze na hun dood nog 

door blijven bestaan op internet. Bij 

ons kunnen ze in een soort online 

testament aangeven wat er met hun 

online profi elen moet gebeuren. Bij-

voorbeeld een fotopagina op hun 

Facebook, het opheffen van hun 

mailadres en het overdragen van  

Paypal-gegevens aan een familielid.’

Het grote verschil met offl ine nala-

tenschap is dat nabestaanden niet 

kunnen nagaan van welke online 

diensten iemand allemaal gebruik-

maakte. Bloem: ‘Die vind je niet in 

een laatje. Bij ons is alles verzameld 

op één plek.’

Calanza is afhankelijk van derden 

voor de overlijdensmeldingen. ‘We 

onderhandelen daarover met banken 

en verzekeraars, die de trigger kunnen 

zijn voor uitvoering. Maar mensen 

kunnen ook hun notaris of twee na-

bestaanden vragen hun dood aan ons 

te melden.’

De dienst zal vijftien euro per jaar 

gaan kosten, of een eenmalig bedrag 

van 99 euro. Naast particulieren zet 

de marketeer ook in op bedrijven. 

‘We zijn nu al in gesprek met twee 

grote bedrijven die het hun werkne-

mers willen aanbieden.’ 1

Testament
Ook dood op 
het internet

Wij hebben niets fout gedaan. Daar 
komt de verdediging van de Ameri-
kaanse zakenbank Goldman Sachs op 
neer, zo bleek uit verhoren van top-
functionarissen van de bank gisteren 
in de Amerikaanse Senaat. Goldman 
ontkent dat het heeft geprofi teerd 
van het inzakken van de huizenmarkt 
ten koste van cliënten en dat de crisis 
een verlies van 1,2 miljard dollar heeft 
veroorzaakt. Tegen Goldman is een 
proces aangespannen door de Ameri-
kaanse fi nanciële toezichthouder SEC 
wegens fraude. 

Het Nederlandse Pensioenfonds Ver-
voer heeft inmiddels besloten zijn 
contract met Goldman Sachs te beëin-
digen. De bank was vier jaar lang de 
vertrouwenspartij voor het vermo-
gensbeheer van het pensioenfonds, 
maar het fonds stelt nu dat de resul-
taten ondermaats waren. 

Volgens het pensioenfonds heeft 
de aanklacht van de SEC geen invloed 
gehad. ‘Aan ons besluit gingen maan-
den voorbereiding vooraf’, zei mana-
ger beleggingen Patrick Groenendijk 
gisteren. 

Bank onder vuur
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Het aantal vrouwen in topposities 
is in 2009 met 1,7 procent gestegen 
naar 18,4 procent. Dat onderzocht 
de Commissie Monitoring Talent 
naar de Top.

procent

Wie betaalt de schade die de aswolk 
in de luchtvaart heeft veroorzaak? 
Inderdaad, de reiziger. Tickets kos-
ten in 2012 ruim 11 procent meer, zo 
waarschuwde het Centre for Econo-
mics and Business Research giste-
ren. Dit jaar stijgen de prijzen al met 
5,2 procent, verwacht het bureau. 
De uitbarsting van de IJslandse vul-
kaan legde de Europese luchtvaart 
een week lang grotendeels stil: een 
schadepost van 1,3 miljard. 

Tickets

VLIEGEN DUUR 
DOOR ASWOLK

Aanpak van fi scaal 
voordeel staat bij 
topeconomen met 
stip op één. 


