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NellekeHijmans
lezeres te Venetië

Met het opstappen van staatsse-
cretaris Mansveld is dit kabinet
aan zijn vijfde wissel toe. Het
DWDD-duo Frénk van der Linden
en Felix Rottenberg legt de ver-
antwoordelijkheid vooral bij de
Kamer, die ‘niet kritisch genoeg
op zichzelf is geweest’. Rotten-
berg: “De Kamer controleert,
maar wie controleert hen?” Zijn
zorg is een teken van een groei-
end wantrouwen. De Kamer zou
minder moeten blaffen, meer bij-
ten. Daarmee doet het duo zelf
een duit in het zakje van de
‘beeldvormingscultuur’, die ze
menen te verachten.
Laten we eens naar de cijfers kij-
ken. Het kabinet telt 20 bewinds-
lieden, tegenover 150 volksverte-
genwoordigers. Dat lijkt een ge-
zonde verdeling, ruim zeven
volksvertegenwoordigers om een
bewindspersoon te controleren.
Iedere bewindspersoon heeft ech-
ter een ministerie achter zich.
Ook al delen ze een departement
vaak met z’n tweeën, het is nog
altijd beter dan de grofweg twee
medewerkers die elke volksverte-
genwoordiger heeft.
Dat zijn 109.487 fte’s aan rijks-
ambtenaren tegenover zo’n 400
Kamermedewerkers. Hoewel niet
elke ambtenaar bijdraagt aan be-
leid, blijft het verschil groot. Of
het nu een bonnetje betreft of de
Fyra, beleidsstukken gaan door
veel meer handen voor ze in de
Kamer komen, dan er handen zijn
om ze te controleren.
Ik pleit niet voor een kleinere
overheid, maar wel voor meer
handvatten voor de Kamer. Geef
Kamerleden de tanden die we van
ze verlangen. Het aantal dossiers
dat een Kamerlid onder zijn hoe-
de heeft, stijgt rap. De Kamer telt
nu veertien partijen. Wat bete-
kent dit voor de controlerende
taak? Hoe meer partijen, hoe klei-
ner ze worden. Elke partij be-
strijkt de hele bandbreedte aan
dossiers. Hoe kleiner de partij,
hoe meer dossiers per Kamerlid,
en dus minder tijd per dossier.
Regeringspartijen VVD (41 ze-
tels) en PvdA (38) hebben demeer-
derheid in de Kamer. De oppositie
rest 71 zetels, verdeeld over 12
partijen. Gemiddeld 6 zetels per
partij, om het hele kabinetsbeleid
te controleren; 6 Kamerleden,
met zo’n 15 medewerkers.
Wie kiest die verscheidenheid
aan partijen, afgezien van de af-
splitsingen? U en ik. Als we een
goed functionerend parlement
willen, moeten we daarin investe-
ren, of anders stemmen.
Politieke verscheidenheid is een
groot goed, maar stemmen naar
gelang wat globaal het beste past,
en niet op nuanceverschillen,
brengt uiteindelijk het grootste
democratische goed: een krachti-
ge volksvertegenwoordiging.

Een krachtige
Kamer heeft
minder fracties

len

E r is een jaar voorbij
sinds de LuxLeaks-
onthullingen en er is
niets veranderd. De
EU moet een nieuwe
start maken in de
strijd tegen belasting-

ontwijking.
Op 5 november 2014 onthulden
journalisten, ook van deze krant, dat
meer dan 300 multinationals gehei-
me belastingafspraken hadden ge-
maakt met de regering van Luxem-
burg. De omvang van de misleiding
veroorzaakte wereldwijd veront-
waardiging. Sommige bedrijven met
een miljardenwinst profiteerden van
een effectief belastingtarief van min-
der dan 1 procent op de winst die ze
naar Luxemburg verscheepten. Ter-
wijl kleine lokale bedrijven niet kon-
den profiteren van deze voordelen
en zo te maken kregen met oneerlij-
ke concurrentie.
Inmiddels heeft de Europese Com-
missie Nederland en Luxemburg een
tik op de vingers gegeven. De afspra-
ken die respectievelijk met Star-
bucks en Fiat werden gemaakt, wor-
den gezien als illegale staatssteun en
de bedrijven moeten alsnog miljoe-
nen aan belasting betalen.
EU-commissarissen Margrethe Ves-
tager en Pierre Moscovici betoogden
onlangs in Trouw terecht dat hiermee
een belangrijke stap is gezet. Maar de
meest noodzakelijke ingrepen moe-
ten door de lidstaten genomen wor-
den en die hebben nog niets gedaan.
EU-lidstaten blijven elkaar becon-
curreren door het aanbieden van al-
lerlei belastingvoordelen, vastgelegd
in ‘tax rulings’ (geheime afspraken
tussen belastingdiensten en grote be-

drijven), om zo grote bedrijven bin-
nen te halen en de eigen belasting-
inkomsten kunstmatig te verhogen.
Door deze praktijken ontnemen lid-
staten hun partners belangrijke be-
lastinginkomsten die te gebruiken
zijn om bijvoorbeeld publieke voor-
zieningen als de gezondheidszorg of
het onderwijs te verbeteren.
Op 6 oktober misten de Europese
ministers van financiën de kans om
te laten zien dat ze iets van het Lux-
Leaks-schandaal geleerd hebben.
Hun overeenkomst over informatie-
uitwisseling tussen de 28 EU-landen
was nog magerder dan voorstellen
die de Commissie eerder deed.
De EU moet ervoor zorgen dat
multinationals belasting betalen op
de plek waar zij winst maken. Daar-
om zijn de Socialisten en Democra-
ten in het Europarlement voorstan-
der van ambitieuze hervormingen

die een einde maken aan belasting-
fraude en belastingontwijking. Ook
moeten juridische lacunes wegge-
werkt worden en belastingparadij-
zen bestraft. De hervormingen moe-
ten de transparantie en grensover-
schrijdende samenwerking vergro-
ten. In dit verband vragen wij de EU-
regeringen om verplicht ‘country-by-
country reporting’ te steunen.
Deze maatregel zal publieke bedrij-
ven dwingen inzage te geven in hun
activiteiten en de belastingen die zij
betalen in alle landen waar zij actief
zijn. Hierdoor krijgen autoriteiten,
investeerders en alle belanghebben-
den, waaronder burgers, inzicht en
de mogelijkheid actie te onderne-
men wanneer bedrijven zich onbe-
hoorlijk gedragen.
Europese banken zijn al aan zo’n
verslagplicht onderworpen, wat niet
ten koste is gegaan van hun concur-
rentievermogen. ‘Country-by-coun-
try reporting’ is een belangrijk wa-
pen in de strijd tegen belastingont-
duiking en -ontwijking en een grote
stap in de richting van een transpa-
rant Europees belastingraamwerk.
Het is tijd voor lidstaten om conclu-
sies te trekken uit LuxLeaks door een
eind te maken aan de slinkse belas-
tingpraktijken van multinationals,
en mee te werken aan een rechtvaar-
dige belastingheffing. Dit is een voor-
waarde om economische groei die
ten goede komt aan Europese bur-
gers en eerlijke bedrijven nieuw le-
ven in te blazen. De inzet kan niet
hoger zijn!

Dit stuk verschijnt vandaag ook in El
País, Libération, Le Soir, Corriere della
Sera en Publico.

Europa moet les leren
uit LuxLeaks-affaire

Starbucks, koffie met een luchtje.
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