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Huizenmarkt Gevolg van beperking renteaftrek desastreus; heffing over winst uit woning is beter

Torn niet aan de hypotheekrenteaftrek
Zonder renteaftrek dalen de
huizenprijzen flink. Er
dreigt dan 200 miljard euro
aan particulier vermogen te
verdampen. Ook riskant
voor de banken, schrijft
Albert Jan van Soelen.

Meer doorstroming?
Advocaat-belastingkundige
Albert Jan van Soelen reageert hiernaast op onder meer
de plannen van GroenLinks
met de hypotheekrenteaftrek.
De partij wil die vanaf 2015 geleidelijk afbouwen, en in 2040
definitief afschaffen.

N

u de verkiezingsstrijd losbarst, komt het thema hypotheekrenteaftrek weer
op de agenda. Afgelopen weekend
heeft D66 aangegeven de renteaftrek te willen halveren. Groen
Links pleit voor volledige afschaffing. De PvdA mikt op ‘een paar’
grote ingrepen, maar houdt de
kaarten nog even aan de borst.
Deze roeptoeters gaan veel te gemakkelijk voorbij aan de nadelige
effecten van zo’n koerswijziging.
Onlangs hebben enkele wetenschappers op verzoek van de Studiecommissie Belastingstelsel een
visie op de toekomst van het Nederlandse belastingstelsel op papier gezet. Een van de voorgestelde maatregelen betreft de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
Het eigen huis wordt overgeheveld van box 1 naar box 3, waarbij
huishoudens met hoge restschulden op hun huis tijdelijk tegemoet
worden gekomen met een overgangsregime.
Op hetzelfde moment is een andere werkgroep bezig om zo’n 2,5
miljard euro per jaar aan bezuinigingen te vinden op het dossier
‘wonen’. Nadat vorige week het
gerucht de ronde deed dat deze
werkgroep veel voelt voor het advies van de Studiecommissie, nemen programmaschrijvers, partijstrategen en enkele Kamerleden
hierop alvast een voorschot.
Het valt echter te hopen dat de
politiek de komende maanden ook
gaat kijken naar de keerzijde van
deze medaille. Want de effecten
van het overhevelen van de eigen
woning naar box 3 zijn desastreus
en komen nagenoeg neer op een
volledige afschaffing van de renteaftrek. Los van de grote inkomenseffecten die dat tot gevolg heeft,
zullen ook de prijzen van huizen
met zo’n 20 procent dalen, zo
blijkt uit de studeerkameradviezen. De Vereniging Eigen Huis
heeft onlangs becijferd dat iedere
procent waardedaling leidt tot een
verlies van zo’n 10 miljard euro
aan particulier vermogen. Daarmee dreigt dus zo’n 200 miljard
euro aan particulier vermogen te
verdampen. Tel uit je winst.
Veel eigenaren zullen zich gedwongen zien in hun huis te blijven wonen. Want ondanks de
waardedaling van hun huis blijft
hun restschuld aan de bank ongewijzigd. De mobiliteit op de woningmarkt zal voorlopig dus nauwelijks verbeteren.
En passant duikt er een ander
probleem op. Want een deel van de

„[De renteaftrek] bevoordeelt
de hogere inkomens en drijft
de prijzen op. Dat maakt het
voor starters moeilijk om een
eigen woning te kopen”, aldus
GroenLinks, die ook de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait wil afschaffen.
Zo ontstaat „meer doorstroming”, schrijft de partij.
Van Soelen meent juist dat afschaffing van de renteaftrek
níet tot doorstroming leidt.
Immers: huizenbezitters zien
de prijs van hun woning door
de afschaf van de hypotheekrenteaftrek dalen, en stellen
de koop van hun huis dus uit.
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huizenbezitters zal niet meer in
staat zijn aan hun bestaande verplichtingen te voldoen. De helpende hand aan de financiële sector,
die ons vanuit de studeerkamer
werd voorgespiegeld, zou in de
praktijk dan ook heel goed een
duw in de verkeerde richting kunnen zijn. Met als novum dat Nederland op eigen wijze een Alt-Adossier voor haar financiële sector
creëert. In één klap wordt immers
een substantieel deel van de onderpandwaarde van hypotheekbanken weggespoeld.
Ter illustratie: Rabobank gaat er
al jaren prat op een van de grootste

spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt te zijn met een aandeel van zo’n 30 procent. Bij invoering van het studeerkamerplan
kan de onderpandwaarde van deze
bank dus met 60 miljard euro dalen. Op een eigen vermogen van 38
miljard euro betekent dit dat zelfs
het einde van Rabobank in zicht
kan komen. Voor andere spelers op
de hypotheekmarkt, zoals ING,
Fortis en ABN Amro, ziet de toekomst er niet rooskleuriger uit.
Bovendien is het de vraag in
hoeverre het fair is juist deze generatie van huizenbezitters te confronteren met een vermogensver-

lies. Onmiskenbaar zijn de prijsstijgingen op de woningmarkt van
de laatste decennia mede het gevolg van het bestaande fiscale systeem. Maar de babyboomers die in
het verleden winsten hebben geïncasseerd, zijn per definitie niet degenen die nu met een vermogensverlies dreigen te worden opgezadeld. En passant wordt vergeten
dat de generatie eronder, die veel
van de (mogelijk te dure) huizen
heeft moeten kopen, de staatskas
flink heeft gespekt met grote sommen aan overdrachtsbelasting.
Een andere oplossing heeft mijn
voorkeur. Die komt er op neer dat

de hypotheekrenteaftrek in stand
blijft, maar dat de werking daarvan deels wordt teruggenomen via
een belasting op toekomstige
waardestijgingen van de eigen woning. Een variant op de reeds bestaande bijleenregeling, derhalve.
In plaats van het elimineren van
toekomstige renteaftrek op de
bruto verkoopwinst op een woning, wordt die winst voortaan tegen het progressieve tarief belast
met inkomstenbelasting. De bijleenregeling kan dan van toepassing blijven op het (netto) restant
van de winst.
Feitelijk wordt daarmee de vin-

Dat betekent dus dat er in onze
grote steden al gauw zo’n vijfhonderd jongeren van niet-Nederlandse herkomst rondlopen die
wegens het niet tijdig onderkennen en behandelen van hun stoornis het gevaar lopen het verkeerde
pad op te gaan. De ondervertegenwoordiging van Marokkaanse en
Antilliaanse jongeren in de JeugdGGZ en oververtegenwoordiging
van deze groepen in de forensische psychiatrie (ons onderzoek)
en Justitiële Jeugdinrichtingen
lijkt onze stelling – dat de criminaliteit bij deze jongeren het gevolg is van falende hulpverlening
– te bevestigen.
Het is riskant om uitspraken te
doen over het voorkomen en de
ernst van gedragsstoornissen bij
jongeren van Marokkaanse herkomst als we ons baseren op zelfrapportage en vragenlijsten die
door hun ouders zijn ingevuld.

Omdat het Nicis-rapport gebaseerd is op dit soort vragenlijsten,
moet de conclusie van het hoofdredactioneel commentaar dat Marokkaanse jongeren in hechtenis
minder problemen hebben, sterk
genuanceerd worden. Op grond
van ons eigen onderzoek zou de
conclusie moeten luiden dat er
geïnvesteerd moet worden in
maatregelen om migrantenjongeren tijdig de juiste behandeling te
geven voor hun psychiatrische
problematiek.

spraak wegens gebrek aan bewijs
(NRC Handelsblad, 17 maart). Het
OM stelde niet dat Lucia onschuldig is, maar dat we nooit zullen
weten of zij een moordenaar is.
Volgens advocaat-generaal Rijkers
„blijft de waarheid soms buiten
ons bereik”. Het hoofdredactioneel commentaar van 18 maart
zegt dat deze uitspraak juridisch
correct is. Ik betwijfel dat. De taak
van het OM is immers waarheidsvinding. Tijdens de zitting bleek
dat alle pijlers onder het bewijs
zijn weggeslagen. Er zijn veel aanwijzingen die juist duiden op Lucia’s onschuld. Bijvoorbeeld: de
deskundige Meulenbelt gaf tijdens de zitting aan dat de door
hem onderzochte sterfgevallen en
reanimaties geen van alle ook
maar enigszins verdacht waren. Er
waren niet vaker incidenten op
Lucia’s afdeling in de periode dat
zij er werkte, dan in de periode

daarvoor en daarna. Alle sterfgevallen zijn in eerste instantie als
natuurlijk aangemerkt, en pas
achteraf, soms jaren later, ineens
als onnatuurlijk bestempeld.
Waarheidsvinding had dan toch
tot de conclusie moeten leiden dat
er noch moorden, noch pogingen
daartoe hebben plaatsgevonden.
In het commentaar staat: „Lucia
[kan] alleen buiten de rechtszaal
worden gerehabiliteerd.” Maar
hoe kan van rehabilitatie sprake
zijn als het OM ondanks alles
blijft beweren dat we de waarheid
nooit zullen weten?

ger gelegd op de ‘echt’ zere plek
van het bestaande systeem. Namelijk dat tegenover de fiscale aftrekbaarheid van financieringslasten
in box 1 geen compenserende heffing staat over de winsten bij verkoop van de woning. Voor bedrijfsmiddelen van ondernemers
bestaan zo’n heffing al sinds jaar
en dag. Ongewenste kaseffecten
voor Vadertje Staat kunnen worden voorkomen door eventuele
toekomstige verliezen op de eigen
woning alleen verrekenbaar te maken met latere winsten op een ander huis.
Het grote voordeel hiervan ten
opzichte van alle studeerkamerplannen is dat het netto-inkomensplaatje van de bezitters van
een eigen huis voorlopig niet of
nauwelijks wijzigt. Als gevolg
daarvan wordt een schokeffect van
prijzen op de huizenmarkt voorkomen.
Huizenbezitters zullen ook dit
voorstel niet met gejuich ontvangen. Maar in de wetenschap dat
ook die een bijdrage zullen moeten leveren aan de budgettaire
problemen waar het nieuwe kabinet voor staat, zullen zij liever kiezen voor het betalen van inkomstenbelasting over daadwerkelijk
gerealiseerde vermogenswinsten
dan voor een acuut liquiditeitsprobleem in combinatie met het
verdampen van een deel van de
waarde van hun bezit.
De politieke partij die langs deze lijnen de discussie durft aan te
gaan, kan in ieder geval op mijn
stem rekenen.
Mr. A.J. van Soelen is advocaatbelastingkundige te Amsterdam.

Brieven
Jeugd-GGZ slaagt er niet
in Marokkaanse kinderen
tijdig te behandelen
In het hoofdredactioneel commentaar van 16 maart wordt een
rapport van het Nicis Institute
aangehaald waaruit zou blijken
dat Marokkaanse jongens in hechtenis minder emotionele en gedragsproblemen hebben dan autochtonen. Maar mijn collega’s en
ik hebben juist, op grond van een
analyse van de cijfers van de
Jeugd-GGZ in Den Haag, geconcludeerd dat veel problemen met
Marokkaanse (en Antilliaanse)
jongeren het gevolg zijn van het
feit dat de Jeugd-GGZ er niet in
slaagt om kinderen uit deze etnische groepen tijdig te behandelen.
Jongeren met onbehandelde gedragsproblemen hebben een grote
kans op een criminele carrière.

Albert Boon
Psycholoog/onderzoeker bij o.a.
De Jutters Centrum voor JeugdGGZ Haaglanden in Den Haag

En hoe moet Lucia de B.
dan rehabiliteren?
In de zaak-Lucia de B. eist het
Openbaar Ministerie nu vrij-

Prof. dr. Peter Grünwald
Bood in november 2007 samen
met prof. Richard Gill de petitie
aan waarin verzocht werd tot heropening van de zaak-Lucia de B.

Onopgevoede kinderen
In zijn artikel ‘Keuze Bos en Eur-

lings duidt op achterlijkheid’ op
de Opiniepagina van 15 maart,
schrijft pedagoog Peter Cuyvers:
„Eten met je kinderen in een restaurant in Italië, Duitsland en
zelfs Frankrijk is een feest, in Nederlandse restaurants zijn kinderen een ongewenste diersoort, om
een klein voorbeeld te noemen.”
De verklaring hiervoor is dat
Nederlandse kinderen niet opgevoed zijn, in tegenstelling tot die
uit de genoemde landen, waar
men nog beleefdheid kent en andere gasten niet tot last is.
Zelfs in gerenommeerde hotels
beschouwen vele kinderen het restaurant als een verlengstuk van de
speelplaats, waar je ongegeneerd
schreeuwend kunt rondhollen. En
de ouders beschouwen dat als vanzelfsprekend.
Helaas.

P. Derkx
Eefde

Column Elsbeth Etty

Zonder excuses overleeft de schaamte Lucia de B.
H

et is bijna te verschrikkelijk
om je te verdiepen in wat iemand doorstaat die onschuldig
wegens moord tot levenslang is
veroordeeld en meer dan zes jaar
in de gevangenis heeft gezeten.
Probeer eens je erin te verplaatsen.
Lees Kafka, maar ook recenter en
dichter bij huis In Wonderland van
Christine Otten. Deze roman is gebaseerd op de nachtmerrie die zij
doormaakte als gevolg van het onderzoek in de RaRa-zaak, waarbij
haar partner een tijdje terrorismeverdachte is geweest. De roman
vertelt hoe diep een mens gewond
kan raken door voorwerp van justitieel onderzoek te zijn, hoe ondermijnend het is voor het vertrouwen in jezelf en de omgeving,
hoe alle persoonlijke verhoudingen jarenlang beladen blijven
door niet meer dan een uit de
lucht gegrepen verdenking. Met
macht toegeruste instituties, die
wij nodig hebben omdat zij onmisbaar zijn voor onze veiligheid,
kunnen gewild of ongewild verwoestingen aanrichten in het leven van willekeurige mensen die
tussen de raderen komen.
Inleving is de enige manier
waarop we onszelf kunnen be-

schermen tegen een ethisch nihilisme en een extreem moreel scepticisme dat gelijkstaat aan wantrouwen in de mogelijkheid van
rechtvaardigheid. En inleving is
tegelijk de manier waarop we voldoende wantrouwen kunnen mobiliseren om die instituties te corrigeren. De vrijheid is afhankelijk
van waakzaamheid en democratische controle. Het wantrouwen
van burgers die zich verantwoordelijk voelen, is de voorwaarde

voor herstel van vertrouwen in de
instituties van de macht.
Dus hulde aan de bezorgde burgers die zich het lot hebben aangetrokken van Lucia de B. Hulde aan
wetenschapsfilosoof Ton Derksen,
die in 2006 het boek Reconstructie
van een gerechtelijke dwaling publiceerde, hulde aan diens zuster, de
arts Metta de Noo, die als eerste
alarm sloeg over de ondeugdelijkheid van het bewijs, hulde aan
schrijver Maarten ’t Hart en wiskundige Richard Gill die een petitie organiseerden om te eisen dat
de zaak zo spoedig mogelijk zou
worden heropend. Zij krijgen het
recht aan hun zijde. Nu het Openbaar Ministerie bij de nieuwe behandeling van de zaak-Lucia de B.
vrijspraak heeft gevorderd, is er
eigenlijk nauwelijks twijfel meer
mogelijk dat het hof in Arnhem
op 14 april dienovereenkomstig
zal oordelen.
Twee jaar geleden deed Maarten ’t Hart verslag van zijn betrokkenheid bij de zaak. Van een van
de rechtszittingen herinnerde hij
zich scherp dat de officier van justitie de verdachte toebeet: „U bent
zo geraffineerd te werk gegaan dat
er geen sporen zijn.” Commentaar

van Maarten ’t Hart: „Toen ik de
rechtszaal uitliep, dacht ik: aldus
kun je iedereen overal van beschuldigen. Zo dadelijk kunnen
twee agenten op mij afstappen en
zeggen: u bent gearresteerd voor
moord. Als ik dan vraag: moord
op wie, kunnen zij zeggen: ‘u bent
zo geraffineerd te werk gegaan,
dat we dat niet weten.’”
De zin ‘aldus kun je iedereen
overal van beschuldigen’ brengt je
natuurlijk bij het begin van Het
proces van Kafka („Iemand moest
Josef K. belasterd hebben, want
zonder dat hij iets kwaads gedaan
had, werd hij op een ochtend gearresteerd”). Maar het vervolg van
de zaak-Lucia de B. voert ons naar
het slot van het verhaal. Jozef K.
krijgt de doodstraf en ziet op het
laatste moment nog de schim van
een mens. „Wie was het? Een
vriend? Een goed mens? Iemand
die medelijden had? Iemand die
helpen wilde? Was het een enkeling? Waren het allen? Was er nog
hulp mogelijk? Waren er tegenargumenten die men vergeten had?”
Niemand had tegenargumenten
aangevoerd. Dus wordt Josef K. afgemaakt als een hond en als wij de
doodstraf niet hadden afgeschaft,

was dat met Lucia de B. ook gebeurd. Maar in haar geval kon de
vraag: ‘wie was het?’ worden beantwoord: mensen die medelijden
hadden en tegenargumenten naar
voren brachten tegen de onwrikbare bewijsconstructies van een
gerechtelijke moloch.
Als Lucia vrijspraak krijgt – niemand twijfelt eraan – wordt in één
en dezelfde handeling het vertrouwen in de rechtspraak aan de
ene kant herwonnen en aan de andere kant verloren. Net als bij de
Puttense en Schiedamse moordzaken zal een einde komen aan een
schokkende gerechtelijke dwaling. Tegelijk heeft de rechterlijke
macht een faustiaanse schuld op
zich geladen (‘hij dwaalt, de mens,
zolang hij streeft’) en nu is de
vraag of ook deze schuld gedelgd
wordt met een vrijspraak. Voor de
vrouw die in de hel werd geworpen, is er iets onherstelbaars gebeurd. Geen schadevergoeding
kan dat veranderen, zij is geestelijk en lichamelijk geknakt. Het
hof kan niet meer doen dan constateren dat het ten laste gelegde
niet is bewezen. Zij moet dan voor
onschuldig worden gehouden.
Maar dit rechtsherstel is niet ge-

noeg om te kunnen spreken van
vereffening.
In de roman van Christine Otten zoekt een vrouw jaren nadat
haar leven zonder opgaaf van redenen door justitie overhoop is
gehaald, contact met de inmiddels
gepensioneerde rechter-commissaris die het RaRa-onderzoek leidde. Deze geeft toe dat de zaak met
hem op de loop was gegaan: „Ik
moest wel, ik moest scoren, met
namen van verdachten komen ten
koste van alles.” Maar excuses maken doet hij niet. Wat zijn slachtoffers uiteindelijk enige verlichting geeft, is dat de rechter-commissaris zich lijkt te schamen.
Schaamte, berouw, excuses: die
genoegdoening mag Lucia de B.
niet onthouden blijven. De functionarissen en magistraten die het
recht hebben beschaamd kunnen
bijdragen aan vertrouwensherstel.
Eenvoudigweg door zélf schuld te
bekennen. Anders blijft de
schaamte bij de schuldeloze, zoals
bij Josef K. in Het proces, die sterft
als een hond, „alsof de schaamte
hem zou overleven”.

›

Wilt u reageren? Dat kan op
nrc.nl/etty

Commentaar

Bedreigde reuzenvis
Z

o min als de internationale gemeenschap in staat is substantiële afspraken te maken om de gevolgen van de klimaatcrisis te dempen – zie de mislukking van de top in Kopenhagen – zo min lukt het haar op het ogenblik effectieve
akkoorden te sluiten om overbevissing tegen te gaan.
Van de 27 soorten steur, de vis die onder consumenten
vooral bekend is als leverancier van zwarte kaviaar, worden
volgens natuurorganisatie IUCN er 17 met uitsterven bedreigd. Als het al niet zover is gekomen.
Eenzelfde lot lijkt de blauwvintonijn te wachten. Ooit waren dat reusachtige beesten – soms ruim drie meter lang en
meer dan 500 kilo zwaar – die in groten getale in de oceanen
zwommen. Maar ze zijn, prozaïsch gezegd, nu vooral populair onder de liefhebbers van sushi en sashimi.
Ook enkele bejaagde haaiensoorten dreigen onvangbaar te
worden – simpelweg omdat ze er straks niet meer zijn.
In Doha in Qatar wordt donderdag de CITES-bijeenkomst
afgesloten, de driejaarlijkse VN-conferentie over bedreigde
dieren- en plantensoorten waarbij 175 landen zijn aangesloten. Hoog op de agenda stond het lot van de blauwvintonijn.
Er was een voorstel van Monaco om deze vis, waarvan de populatie volgens wetenschappelijke schattingen met 85 procent is afgenomen, op de lijst van de strengst beschermde
diersoorten te plaatsen. Met als consequentie dat internationale handel erin zou worden verboden en de vangst ervan
stevig aan banden zou worden gelegd. Een forse maatregel,
maar noodzakelijk, omdat eerdere vangstquota op een te
hoog niveau werden vastgesteld.
Amerika en de meeste EuropeHandels- en
se landen waren al zover dat zij
vangstbeperking
de blauwvintonijn maximale bescherming wilden bieden. Dat
blauwvintonijn
was winst, zeker wat Europa been steur nodig
treft. Maar met name Japan lobbyde succesvol tegen het voorstel. Met 68 tegen 20 stemmen
werd het handelsverbod verworpen. China en Canada
schaarden zich bij de tegenstanders, evenals Tunesië en Libië, landen die ervan verdacht worden met de huidige
vangstquota al een loopje te nemen.
Of plaatsing van de blauwvintonijn op de strengste lijst afdoende zou zijn geweest, is de vraag. De steur staat daar al
sinds 2006 op, maar daarmee zijn stroperij en illegale handel
niet uitgebannen. Maar nu de jacht op de reuzentonijn en de
handel daarin zonder afdoende belemmeringen mogen worden voortgezet, lijkt zijn ondergang snel naderbij te komen.
Het resultaat van de CITES-conferentie, waar de ijsbeer
evenmin de maximaal beschermde status verwierf, zegt iets
over de hedendaagse geopolitieke verhoudingen. Vooral over
landen die zich door het Westen niet de les laten lezen.
Maar het zegt ook iets over het onvermogen van de mens,
die visser en jager is, maar ook rentmeester. Die rekening
heeft te houden met de ecologische gevolgen van zijn handelen en niet slechts dient te letten op economische belangen
op korte termijn. En die dus ook hoort te denken aan de wereld die hij komende generaties nalaat. Want wie zou zijn
(achter)kleinkinderen kaviaar of de beste sushi misgunnen?

Ergernis om Sarkozy
P

resident Sarkozy van Frankrijk kijkt vaak in de spiegel.
IJdelheid is hem niet vreemd. Na de regionale verkiezingen van zondag heeft hij een paradoxale reden om nog eens
extra goed naar zichzelf te kijken.
Want waarom is zijn presidentiële Union pour un Mouvement Populaire (UMP) in nagenoeg alle regio’s overtuigend,
soms zelfs vernietigend, verslagen door de oppositionele
Parti Socialiste (PS)? Alleen in de Elzas hield een partijgenoot
van Sarkozy stand. En waarom is de president, die een cultureel identiteitsdebat over de islam entameerde, er bij deze
verkiezingen zelfs niet in geslaagd om het Front National
(FN) te temmen? Het debat over hoofddoekjes heeft de partij
van vader en dochter Le Pen juist in de kaart gespeeld. Het
FN haalde 17,5 procent van de stemmen, tegen 35 procent
voor de UMP en 53 procent voor de PS en bondgenoten.
De PS is nu in haar eentje groter dan de UMP. En dat is
eens te meer opmerkelijk omdat links de vorige regionale
verkiezingen ook al overweldigend had gewonnen.
Dat moet Sarkozy te denken geven. In 2012 wil hij als president herkozen worden. De regionale verkiezingen hebben
weliswaar een nogal laag politiek profiel. De regio’s gaan
vooral over infrastructuur. Maar de socialisten, die na het fiasco bij de presidentsverkiezingen van 2007 in niet te lijmen
brokken uiteen waren gevallen, kunnen moed putten uit de
uitslag. Althans, als de partij voor de verandering de gelederen nu eens wel sluit.
Op zichzelf is er nog geen nood
aan de man voor de UMP. Maar
Nederlaag is
dan moet Sarkozy wel bij zichzelf
te rade gaan. Hij kan de nedermeer stem
laag bij de tussentijdse verkiezintegen man dan
gen niet eenvoudig in de schoetegen beleid
nen van anderen schuiven, zoals
zijn voorgangers deden. Als president heeft hij gebroken met de
Franse traditie dat het staatshoofd in het Elysée op hoofdlijnen dirigeert. Sarkozy heeft zich nadrukkelijk bemoeid met
de politieke uitvoering van het beleid. En hij maakt daarbij
onbekommerd gebruik van de media die hij, anders dan Berlusconi, niet controleert maar wel intimideert. Ook Sarkozy
heeft een heel dunne huid als hij wordt gekritiseerd. Het is
een van de redenen waarom de president zich omringt met
een hofhouding die hem afschermt van onwelgevallige ontmoetingen. Het biedt daarom geen soelaas om premier Fillon of fractieleider Copé te ontslaan. Fillon en Copé zijn nagenoeg de enige politici die niet louter in de schaduw van de
president staan en een eigen positie hebben opgebouwd.
Het heeft vermoedelijk ook niet veel zin dat hij zijn programma verandert. Het hervormingsbeleid is niet zozeer afgewezen als wel de uitvoering en de man die het belichaamt.
Net als in het bedrijfsleven is ook in de politiek een cultuur
van narcistisch leiderschap ontstaan. De kiezer heeft primair
de desillusie over de persoon Sarkozy kenbaar gemaakt.
De president zal dus zijn eigen gedrag moeten veranderen,
wil hij kans maken op een tweede termijn. Dat is een zware
opgave voor een politicus die rond zichzelf een cultus heeft
gebouwd en daar zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd.

›

nrc.nl/opinieblog
Is Google in China dom bezig?
Google heft verplichte censuur in China op. 88 procent van
de webbezoekers vindt dat verstandig, principes gaan boven commerciële belangen. 11 procent vindt van niet, confrontatie zal internetvrijheid stilleggen. Wat vindt u?

