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Vliegensvlug met de trein

Suzanne Kröger pleit voor de trein als
alternatief voor het vliegtuig (FD 27
september). Voor korte afstanden kán
de trein een goed alternatief zijn. Zeker
als het snelle, comfortabele en hoogfrequente treinverbindingen zijn. Ik zeg
bewust: kán zijn. Er zijn twee knelpunten
die we in Nederland eerst moeten aanpakken. Optimaal het hogesnelheidsnetwerk benutten en het treinstation Schiphol Airport dat aan zijn grenzen zit.
Vanaf Schiphol liggen 26 bestemmingen
hemelsbreed binnen 500 kilometer. In
potentie ideaal voor een treinreis, maar
op dit moment levert dat voor veel reizigers nog te veel tijdsverlies op ten opzichte van het vliegtuig. De opvolger van de

Duurzame ontwikkeling
van de luchtvaart is voor
Schiphol niet alleen
ontwikkeling in de lucht,
maar ook op de grond

Fyra naar Brussel is er nog steeds niet en
de Intercity Direct kent problemen.
Het treinstation zit aan zijn grenzen.
Willen we reizigers verleiden om met de
trein te gaan, dan moet Schiphol Airport
goed bereikbaar blijven. Gelukkig investeerde het kabinet recentelijk € 250 mln
in het station en is het aantal storingen
fors verminderd. Maar daarom pleiten
we ook al jaren voor het doortrekken van
de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Station
Schiphol kan dan voor langeafstandsverkeer een plek zijn waar reizigers overstappen op de trein in plaats van op het
volgende vliegtuig.
Kansen genoeg voor verdere verduurzaming van onze mobiliteit! Ook de
luchtvaart heeft zich gecommitteerd aan
Parijs. Er wordt volop geïnvesteerd in
schone, stille én zelfs elektrische toestellen. Verdere duurzame ontwikkeling van
de luchtvaart is voor Schiphol daarom
niet alleen ontwikkeling in de lucht,
maar nadrukkelijk ook op de grond.
Jos Nijhuis, president-directeur Royal
Schiphol Group
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Nekslag voor zelfstandigen

Vanuit de fiscaliteit is er al langere tijd
kritiek op de forfaitaire rendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting.
De kern van de weerstand is dat het fictieve rendement van 4% met de huidige
rentestand op spaarrekeningen niet kan
worden gehaald. Een gevolg is dat veel
spaarders ieder jaar verder interen op
hun vermogen. In 2017 leek de fiscus de
oplossing te hebben gevonden in vermogensschijven. Hoe hoger het vermogen,
hoe hoger het percentage dat gebruikt
wordt om het voordeel te berekenen. De
gedachte hierachter is dat mensen met
een groter vermogen meer voordeel uit
dat vermogen behalen, omdat zij bijvoorbeeld risicovoller investeren en beleggen. De kleine spaarder bleef hierbij
buiten schot. Maar sluit deze fictie anno
2017 wel aan bij de realiteit? Nederland
telt een forse groep zelfstandigen die in
constante onzekerheid verkeren. Onzekerheid die zij zelf moeten bestrijden
door tariefonderhandeling, het afsluiten
van verzekeringen en de opbouw van een

pensioen. Dan is het toch prettig om een
appeltje voor de dorst te hebben? Maakt
dat aannemelijk dat de omvang van de
spaarrekeningen van deze mensen bepalend is voor het type belegging? Mijns
inziens allerminst. Of we helemaal af
moeten van het fictief rendement is de
vraag. Duidelijk lijkt mij dat de ‘oplossing’ van vermogensschijven gebaseerd
op een twijfelachtige aanname niet past
bij de flexibilisering van de economie,
waarin zelfstandigen een essentiële
groep uitmaken.
Saskia van Balen, Amsterdam

Wij van WC-Eend

Of we helemaal af moeten van het fictief rendement is de vraag.
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Tien jaar geleden won ‘Wij van WCEend adviseren WC-Eend’ de prijs voor
de beste slogan aller tijden. Hoewel de
slogan voor het laatst werd gebruikt in
1996, verkreeg deze sindsdien een zekere
cultstatus. In de grillige wereld van de
cybersecurity komen ‘WC-Eendjes’ vaak
voor, meestal verhuld in de vorm van
overdreven schadestatistieken door be-

veiligingsbedrijven. Vorige week maakte
beveiligingsbedrijf Gemalto het wel heel
erg bont. In het FD maakte het bedrijf
melding van een eigen onderzoek dat
zou stellen dat maar liefst $ 52,4 mrd aan
beurswaarde verdampte bij 65 getroffen
bedrijven na het publiek worden van een
datalek. Dat zou het resultaat zijn van de
nieuw opgerichte Breach Level Index,
een website van Gemalto over datalekken. (Ironisch genoeg was de website van
de beveiliger woensdag 20 september
zelf niet voorzien van een beveiligde
verbinding zoals een SSL-certificaat.)
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
juist dat het effect van datalekken op de
beurswaarde van bedrijven zeer margi-

naal is. Op de korte termijn is de negatieve impact circa 1% à 2% van de marktwaarde. Op lange termijn is er zelfs geen
blijvend effect. Het beveiligingsbedrijf
Gemalto, dat dit jaar zelf al meer dan een
kwart van zijn marktwaarde verloor, lijkt
beter in het geven van winstwaarschuwingen dan cyberveiligheidswaarschuwingen. Wij van de Erasmus Universiteit
adviseren daarom onafhankelijk en
objectief onderzoek naar de effecten van
datalekken.
Bernold Nieuwesteeg, promovendus
cybersecurity aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam

Uitleg Hoge Raad

Wij van de Erasmus
Universiteit adviseren
daarom onafhankelijk en
objectief onderzoek naar de
effecten van datalekken

Als het FD van 25 september de woorden
en de bedoeling van staatssecretaris
Wiebes juist weergeeft, dan legt de Hoge
Raad dus de wet verkeerd uit en is de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst
maatgevend. Mijn rechtsgevoel kreeg
een behoorlijke opdoffer te verwerken.
Dick Timmerman, Veenendaal

