
Twee miljoen spaarders die jarenlang te veel belasting betaalden en
geen bezwaar maakten tegen het principe van vermogensrende-
mentsheffing, liet het kabinet al in de kou staan. Alleen bezwaarma-
kers zijn gecompenseerd. Is het uit wraak dat er nu zo’n ingewikkeld
pakket aan regels is verzonnen, dat er amper een touw aan vast te
knopen is? Je zou het haast denken.

De crux van de oude manier van belasting heffen op vermogen, was
dat er een fictief rendement was bepaald. Dat verandert in de toe-
komst wel, maar het principe blijft hetzelfde. Alleen komt het rende-
ment dat spaargeld geacht wordt op te leveren, los te staan van ande-
re vermogensbestanddelen, zoals aandelen. Jaarlijks wordt gekeken
wat Nederlanders op dat gebied hebben binnengehaald en dat wordt
gemiddeld over iedereen. Er komen dus weer ’forfaitaire’ percentages,
maar voor sparen en beleggen twee verschillende.

Dat opent natuurlijk perspectief voor wie tactisch met zijn kapitaal
wil gaan schuiven rond de peildatum 1 januari. Sell in december, but
remember to come back in .... january! Daar heeft staatssecretaris
Van Rij (CDA) echter een door zijn lengte mooi scrabblewoord op ge-
vonden: peildatumarbitrage. Wie in drie maanden rond 1 januari aan-
delen verkoopt en dat geld op de bank zet, moet aannemelijk kunnen
maken dit vanuit zakelijke overwegingen te doen. Dus niet om kapi-
taal onder een gunstiger belastingtarief te laten vallen.

Als velen verkopen komt er steevast een eindejaars koersdip. Voor
elke belegger een gegronde reden te verkopen en daarmee een zake-
lijk motief. Plus dankzij peildatumarbitrage dus de verdenking van op-
zettelijk benadelen van de fiscus.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen ga-
rantie voor de toekomst, weet elke belegger. Dit ge-
drochtelijke nieuwe belastingplan draagt echter alle
potentie in zich voor een volgend spaartaksdebacle.
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Peildatumarbitrage
Het onterecht heffen van ’spaartaks’ mag dan afgelopen zijn, een

elegante en begrijpelijke vorm van belasting betalen lijkt er niet
voor in de plaats te komen. De Kamer worstelde dinsdagavond met
het nieuwe belastingplan, dat vanaf 2026 gelden gaat. Eerder lukt
niet vanwege de vele haken en ogen. Te vrezen valt, dat die haken en
ogen ook na invoering blijven bestaan.

Achilles Damen, landelijk ver-
keersofficier, zei dit dinsdag bij
de installatie van de eerste
’flexflitser’ in Hoorn. Dat zijn
mobiele snelheidscamera’s die
steeds enkele weken tot twee
maanden worden ingezet.

De politie heeft sinds juli 2021
al zogeheten MONOcams in ge-

bruik, die bestuurders kunnen
betrappen met een apparaat in
de hand. De boete is voor een
automobilist 350 euro. De fo-
cusflitser, waarvan het OM er
nu tien wil laten maken, is vol-
gens woordvoerster Marloes
van Kessel net iets anders. „De
monocam kijkt recht in de auto
en ziet vooral bellende mensen,
de focusflitser gaat volledig
zelfstandig draaien, net als de
flexflitser, en kijkt meer schuin
in de auto. Zo ziet hij ook be-
stuurders die appen met de te-
lefoon op schoot.”

OM zet ’focusflitsers’ in tegen
vasthouden mobiel in auto
Hoorn ■ Het Openbaar Minis-
terie wil in de tweede helft van
2023 ’focusflitsers’ inzetten, om
volautomatisch bestuurders te
kunnen beboeten die met een
mobiele telefoon in de hand of
op schoot rijden.

◆
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Amsterdam ■ Wie verbaast zich
niet over een gifgroene scooter pal
voor een uitrit? Of erger. Een scooter
gestald tussen toegangspoortjes van
de NS, onderaan de roltrap, op het
strand, onbemand voor een ver-
keerslicht, op een elektriciteitskast-
je, in een schommel, of zomaar er-
gens afgebrand, gesloopt, of op zijn
kop. Op Instagram zie je bij ’Strooi-
scooter072’ of ’Strooiscooters010’ fo-
to’s van voertuigen waarmee het
slecht afliep.

1Wat is dat voor krankzinnige men-
taliteit?
Volgens verkeerspsycholoog Gerard
Tertoolen maken we ons nou een-
maal niet zoveel zorgen om ’dingen
die niet van ons zijn’. ,,Wat van nie-
mand is, is kennelijk ’waardeloos’.
Bij sommigen kan dat zelfs tot bal-
dadigheid en vandalisme leiden.”

2Een scooter op de stoep zodat er
geen rollator langs kan, ja hoe dan?
Tertoolen: ,,Ik denk niet dat het
domheid is, maar een kwestie van
geen rekening met anderen houden.
Dat probleem zie je breder in de
maatschappij. Mensen denken voor-
al aan zichzelf, anderen boeien niet.
Het zijn kleine dingen: bestuurders
die hun knipperlicht niet gebrui-
ken. Kan super lastig of irritant zijn
voor andere weggebruikers.”

3Lijden goedwillenden bij het scoot-
erdebacle onder de kwaaien?
Deelvervoerbedrijf Go Sharing trekt

zich terug uit 32 servicegebieden,
waaronder Alkmaar, Beverwijk, Hil-
versum, Gooise Meren en Soest.
Haarlem is een van de dertien ste-
den waar de scooter blijft. ,,Natuur-
lijk is er een groep die er goed mee
omgaat. Maar als brave gebruikers
een deelscooter willen pakken en
die ligt steeds in de sloot, neemt hun
animo snel af. Het imago van zo’n
concept gaat dan hard achteruit.
Ook deelauto’s worden soms smerig
achtergelaten.” Volgens Go Sharing
is de reden van het vertrek ’een nog
te laag gebruik van de voertuigen’.

4Was deze trieste afloop te voor-
spellen?

,,Dat deelscooters niet massaal ge-
bruikt zouden worden, had ik zeker
verwacht. Het concept klinkt enorm
leuk voor ’keuzereizigers’ die tussen
vervoersmiddelen wisselen. Maar
een groot deel van de mensen is toch
sterk georiënteerd op eigen bezit.
Men had gerekend op een grote

groep automobilisten die zou over-
stappen. Maar daar is nog een lange
weg te gaan.” Alleen in grote steden
’waar je met de auto alleen maar el-
lende hebt’, is de deelscooter vol-
gens hem een haalbare kaart. ,,Maar
zoveel vandalisme en afbraak van
een goed bedoeld systeem, verbaast
me. Ik weet dat de maatschappij niet
vol lieverdjes zit, maar dit gedrag is
telkens weer confronterend.”

5Gaat het met deelscooters eerder
mis dan met deelfietsen?
Tertoolen noemt de fiets ’een braver
product’. ,,De OV-fiets wordt voor
negentig procent gebruikt aanslui-
tend op een treinrit.” 

De scooter rijdt ook in het uit-
gaansleven. ,,Alcohol en groepsdruk
is een gevaarlijke combinatie. Ze
jutten elkaar op om gekke dingen te
doen. Niemand gaat in zijn eentje
woest op een scooter tekeer.”

Annemarie de Jong

VIJF VRAGEN A AN Psycholoog over deelscooters slopen

’Wat van niemand is, is
kennelijk waardeloos’
Het klinkt ideaal. Elektri-
sche scooters delen en
met je haren in de wind
bijdragen aan een groe-
ne planeet. Waarom
kunnen we niet normaal
omgaan met deelscoot-
ers en worden ze voor
oud vuil achtergelaten in
sloten, speeltuinen of op
de brandstapel?
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