
T2 BINNENLAND donderdag 26 maart De Telegraaf - 2015

Belasting

Op zoek naar middelen om
een nieuw belastingstelsel te
financieren heeft zich bij de
PvdA nu de gedachtekronkel

ontwikkeld om gemeenten de bevoegd-
heid te geven om de onroerendezaak-
belasting (ozb) ongebreideld te verho-
gen.

Het geld dat daarmee wordt binnen-
geharkt zou het Rijk dan vrijspelen om
de gewenste belastingverlaging op
arbeid te financieren. In de ogen van
de nivelleerders van de PvdA is dit de
manier om te voorkomen dat bepaalde
groepen belastingbetalers onevenredig
worden getroffen door de veranderin-
gen in het stelsel.

Het eigenwoningbezit is een van de
ankers van onze samenleving, waarop
een groot deel van onze welvaart is
gebaseerd. Fluctuaties in de huizen-
markt daar gelaten, is het hebben van
een eigen huis een stuk bezitvorming
dat bijdraagt aan de oudedagsvoorzie-
ning van velen. Het is daarbij vooral de
hardwerkende middenklasse waarvoor
het eigen huis een belangrijk onder-
deel van de identiteit is.

Dat de PvdA juist huiseigenaren wil
uitknijpen, bewijst weer eens dat deze
partij met een zekere afgunst kijkt
naar bezitsvorming bij deze groep vaak
hardwerkende Nederlanders. De her-
vorming van het belastingstelsel kan
niet over de rug van de huizenbezitter.
Het wachten is dus op betere ideeën. 

Eenvoudiger

Opnieuw is vorig jaar een
enorme stapel klachten over
de Belastingdienst binnen-
gekomen, zo blijkt uit het

nieuwste jaarverslag van de Nationale
Ombudsman.

Vooral het feit dat het aantal klach-
ten, ondanks de beloofde beterschap
van de fiscus, nog eens dik 30 procent
steeg noemde ombudsman Van Dooren
terecht ’zorgwekkend’.

Hopelijk heeft de Belastingdienst
haar zaakjes komende week wel op
orde in aanloop naar de cruciale datum
van 1 april, waarop miljoenen Neder-
landers hun aangifte klaar willen heb-
ben. Vorig jaar zorgde dat voor veel
overlast en ellende door vastlopende
websites en overbelaste telefooncen-
trales.

Al hebben de problemen bij de fiscus
ook een inhoudelijke oorzaak. Want
verreweg de meeste klachten en pro-
blemen zijn terug te voeren op het
nodeloos ingewikkelde systeem van
toeslagen, waardoor veel burgers door
de bomen het bos niet meer zien.

Ook gisteren tijdens een hoorzitting
in de Tweede Kamer over de hervor-
ming van het belastingstelsel werd
opnieuw duidelijk dat zo snel mogelijk
een eind moet komen aan dit woud aan
inkomensondersteunende regelingen. 

Daarom ook is het onbegrijpelijk dat
het kabinet al zo lang wacht met het
presenteren van concrete plannen om
het belastingstelsel moderner en een-
voudiger te maken. Den Haag aan de
slag!

Het dagblad De Telegraaf geeft onpartijdig
nieuws, zonder gebonden te zijn aan enige
staatkundige partij, kerkelijke richting of 
belangengemeenschap, uitsluitend in dienst
van ’s lands belang.
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Kom vrijblijvend huizen kijken!

Kijk voor de deelnemende huizen op funda.nl

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis

door Thijs Rösken en René
Steenhorst 

UTRECHT • Beslissingen
over medische behande-
lingen zijn geen zaak van
een arts alleen. Patiënten
moeten er veel nauwer bij
betrokken worden en of
een behandeling al dan
niet noodzakelijk is, moet
in overleg met de patiënt
worden vastgesteld. 

Dat vinden de Federatie
Medisch Specialisten en de
patiëntenfederatie NPCF.
„Dokters dienen serieus
werk te maken van overleg
met hun patiënt over welke
medische weg moet worden
ingeslagen”, zegt cardioloog
dr. Marcel Daniëls, be-
stuurslid van de Federatie
Medisch Specialisten. Dani-
els is initiatiefnemer van
het congres ’Samen beslis-
sen in de spreekkamer’ dat
vandaag in Utrecht plaats-
vindt. 

„Eigenlijk zou dit hele-
maal geen onderwerp meer
moeten zijn”, erkent Dani-
els. „In hun eed hebben art-
sen immers al beloofd dat zij
de patiënt volledig zullen in-
lichten en op basis van ge-
lijkwaardigheid met hen
zullen optrekken. Maar pa-
tiënten worden nog lang
niet in alle gevallen betrok-
ken bij de beslissingen over
hun zorgtraject. Er valt dan
ook nog een wereld te win-
nen.”

Een spreekkamerge-
sprek dient geen monoloog
van de dokter te zijn, maar
een dialoog van patiënt én
arts, vindt de Federatie Me-

disch Specialisten. „Hier
kan de patiënt ook wat aan
doen”, zegt Wilna Wind,
voorzitter van patiëntenfe-
deratie NPCF. „Die kan zich
beter voorbereiden en

meer durven vragen aan de
dokter.” Bij de voorberei-
ding zijn drie vragen be-
langrijk, meent NPCF: wat
zijn mijn mogelijkheden,
welke voor- en nadelen kle-

ven hieraan en wat bete-
kent dat voor de eigen situ-
atie? 

Wilna Wind: „Patiënten
moeten inzien wat hun op-
ties zijn. Soms is het beter
niet te behandelen, bijvoor-
beeld bij chemo in de laatste
levensfase. Het is jammer
als je hoort dat familieleden
niet hadden gekozen voor
chemo als ze vooraf wisten
hoeveel lijden hiermee ge-
paard zou gaan.” 

Volgens Wind en Daniëls
zijn dokters al enigszins aan
het veranderen. „Zij denken
wat minder vanuit de medi-
sche techniek en richten
zich al meer op de patiënt”,
stelt Daniëls. 

Hartklep
Daniëls, klinisch cardio-

loog in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in ’s-Hertogen-
bosch, vervolgt: „Onlangs
kwam een 88-jarige me-
vrouw met haar dochter op
mijn spreekuur. Ze was he-
vig kortademig; het bleek
een probleem met een
hartklep. De beste me-
disch-technische oplossing
zou zijn: klepvervanging.
Na uitvoerige gesprekken
bleek zij heel stellig: ’Ik
voel daar niet voor, dokter.’
We zijn nu anderhalve
maand verder en ze wil
geen nieuwe hartklep, hoe-
wel het technisch mogelijk
is. Met medicatie proberen
we haar nu zo goed moge-
lijk te behandelen. Maar
het is fantastisch dat zij be-
paalt wat zij medisch nog
wil. Het is een gezamenlijk
besluit.”

Arts moet beter
leren luisteren

’Betrek patiënten bij hun behandelingen’

Marcel Daniëls 
…samen beslissen…

Van een onzer verslaggevers

BERGHEM • Tot ontzetting
van de Slowaakse autori-
teiten blijkt de Brabantse
politie geen onderzoek te
hebben gedaan naar de
structurele illegale wa-
penleveringen, maar
slechts een zending te
hebben uitgerecher-
cheerd.

Het snelle ingrijpen van
de politie was dan ook niet
op verzoek van de Slowaak-
se autoriteiten. Die wilden
juist dat de hele smokkellijn
in kaart werd gebracht. In
een Europolbericht met de
hoogste prioriteit vroegen
de Slowaken om de wapen-
zending te blijven volgen
totdat de echte ontvangers
in beeld zouden komen en
de hele smokkellijn kon
worden opgerold.

Maar de Nederlandse jus-
titie startte direct de re-

cherchezaak ’Mexli’ en
arresteerde de drie kat-
vangers in Berghem.
Die zijn recent op vrije
voeten gesteld, in af-

wachting van de inhou-
delijke behandeling,

omdat justitie niet kan be-
wijzen dat zij meer waren
dan de ’loopjongens’, een
term die de Slowaakse poli-
tie gebruikt voor de ver-
dachten. De mannen verkla-
ren in opdracht van ande-
ren een pakket te hebben
verzonden en ontvangen,
zonder de ware inhoud te
kennen.

Volgens Slowaakse poli-
tieberichten via Europol
maakt het betreffende pak-
ket deel uit van zeer geregel-
de zendingen aan crimine-
len in ons land: „Deze zen-

ding zal worden ontvangen
door een loopjongen, niet de
echte ontvanger. Zulke zen-
dingen met hetzelfde aantal
vuurwapens worden regel-
matig verzonden naar Ne-
derland; elke veertien da-
gen of maandelijks. Wij ver-
moeden dat de ontvangers
tussenhandelaren zijn die
de wapens compleet maken
en doorverkopen.” Het on-
derschepte transport was
verzonden door een fictief
Slowaaks bedrijf, genaamd
Wiatrowski.

Bij huiszoeking bij een
van hen werd NAVO-muni-
tie van het kaliber 5.56 mm
aangetroffen. Tegen deze
29-jarige M.B. is door de ma-
rechaussee aangifte gedaan
wegens verduistering in
dienstbetrekking. Hij werkt
al bijna dertien jaar bij De-
fensie, de laatste vier jaar

als bewaker bij vliegbasis
Volkel. 

Het Openbaar Ministe-
rie Oost-Brabant kon gis-
teren desgevraagd niet
aangeven waarom slechts
de incidentele wapenzen-
ding is onderschept en
niet de complete smokkel-
lijn is opgerold. 

SLOWAKEN WOEST OM
AANPAK SMOKKELLIJN
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SLIPJESDIPLOMAAT
SCHOKT SENEGAL 
door Niels Rigter 

DEN HAAG • De Neder-
landse ambassadeur in
Dakar heeft de Senegale-
zen in beroering gebracht
met het uitstallen van

Wilna Wind
…verandering ingezet…

Artsen en patiënten pleiten voor een dialoog. FOTO 123RF

De Poolse verdachte K.B. 

damesondergoed op de
vloer van zijn residentie.

De scharlakenrode slip-
jes, bh’s en rokken, waren
onderdeel van een kunst-
tentoonstelling over prosti-
tutie in Nederland. Op vide-

oschermen aan de muur de-
den naar Nederland gemi-
greerde prostituees hun
verhaal over gebroken be-
loften, schaamte en ge-
dwongen seks in sjofele
flats. De genodigden waren

zichtbaar verontrust. Ze
moesten na de opening van
de tentoonstelling van twee
Nederlandse kunstenares-
sen met tegenzin over de
vloer met damesondergoed
lopen. 

„Dit is nu eenmaal een
land waar 95 procent streng
moslim is”, zegt ambassa-
deur Pieter Jan Kleiweg.
„Dus ja, er werden wel wat
wenkbrauwen opgetrok-
ken.” Toch schoot de expo-
sitie haar doel niet voorbij,
vindt de diplomaat. Kleiweg
wil jonge vrouwen ontmoe-
digen naar Europa te emi-
greren. „De boodschap is:
het is bij ons geen eldorado.
Als je illegaal naar Europa
komt, is de kans groot dat je
in de prostitutie belandt en
dat je daar lastig uitkomt.” 

De ambassadeur wijst er-
op dat er naar schatting 1500
West-Afrikaanse vrouwen
in de Nederlandse prostitu-
tie werken. „De meeste
mensen hier in Senegal we-
ten dat helemaal niet.” Bij
de twintig meisjes van de
modevakschool in Dakar die
waren uitgenodigd voor de
opening van de tentoonstel-
ling, is de boodschap zeker
aangekomen, zegt Kleiweg.
„Al maakten zij wel opmer-
kingen over de omvang van
het ondergoed. „Typisch
voor de smalle billetjes van
Europese vrouwen”, klonk
het. 

Of die boodschap niet wat
al te ondiplomatiek was?
„Welnee”, vindt de diplo-

maat. „Ik hou van een duide-
lijke boodschap. Die is: kom
niet illegaal naar Europa.
Bovendien, dit is kunst: die
mag provoceren. We heb-
ben natuurlijk wel beveili-
ging hier…” 

In de Senegalese media
zijn de hoerige slipjes op de
residentie ook opgemerkt.
’Niet voor tere zielen’,
wordt daar gewaarschuwd.
Op Facebook schrijven Se-
negalezen dat ze hopen dat
Nederland rekening houdt
met de plaatselijke gevoe-
lens en gebruiken. 

Rutte
op reis

Op de eerste dag van zijn vier-
daagse werkbezoek aan China
is premier Rutte in Shanghai.
De premier wil het Nederlandse
bedrijfsleven in China helpen
met het verder uitbouwen van
de handelscontacten daar. Zijn
prioriteit is om meer deuren te
laten opengaan voor bedrijven,
niet het snelle geld. „Volgens
mij zoeken de Chinezen ook
naar wederzijds voordeel”,
aldus Rutte, die met zeventig
Nederlandse bedrijven en
staatssecretaris Mansveld
(Infrastructuur en Milieu) in
China is. Er zijn nu ruim duizend
Nederlandse bedrijven actief in
China. Tijdens het bezoek zijn al
35 contracten getekend tussen
Nederlandse en Chinese bedrij-
ven.
FOTO ANP 

Pieter Jan Kleiweg
…dit is kunst… 

LINGERIESHOW IN STRIJD TEGEN MIGRATIE 

’Hier is
95%
moslim’

Dave Roelvink 
voor diefstal 
aangeklaagd
VAN ONZE VERSLAGGEVERS
AMSTERDAM • Het OM be-
vestigde gisteravond dat
Roelvink en zijn vrienden
primair diefstal ten laste
wordt gelegd. Zij hebben
volgens de openbaar aan-
klager onder andere juwe-
len en iPads gestolen uit de
woning van miljonairsfami-
lie Pach. Dat gebeurde tij-
dens een tweedaags seks- en
drankfeest. 

Na terugkomst van de ou-
ders van dochter Melissa
Pach werd aangifte gedaan
van de roof. De familie laat
weten blij te zijn met het
vervolgingsbesluit. „Er
loopt nog een tweede aan-
gifte over de heimelijk ge-
maakte beelden die zijn ver-
spreid. Daar wordt nog een
beslissing op genomen.”

Politie
slaat 
te
snel 
toe

Oproep
tot een
dialoog
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