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Amerikaanse belastingdeskun-
digen verbazen zich tegenover
persbureau Bloomberg over de
omvang van de aftrekpost die de
overdracht van het intellectueel
eigendominNederlandheeftop-
geleverd.
De $6,1mrd is opvallend hoog

ten opzichte van demarktwaar-
devanUber.Diebedraagt ruwweg
$73mrd.Hetgrotebelastingvoor-
deel vloeit voortuitdehogewaar-
dedieUberheeft toegerekendaan
het overgedragenbezit.
De Oeso vindt dat bij moeilijk

te waarderen bezittingen achter-
afmoetwordengecontroleerd of
de waardering klopte, zegt hoog-
leraar Jan van de Streek. Dat kan
aan de hand van de opbrengsten
uit die bezittingen. Als die tegen-
vallen, dan dient de waardering
tewordenverlaagd.Daarmeevalt
danookhetfiscalevoordeeluitde
afschrijvingvandezebezittingen
lager uit.
Of de Nederlandse Belasting-

dienst deze controle gaat uitvoe-
renalsdewinstenvanUber tegen
blijken te vallen, is niet bekend.
Van de Streek neemt aan dat het
taxibedrijfUber ineenzogeheten
ruling zekerheid heeft gekregen
vandeBelastingdienstoverdefis-
cale behandeling vanhet overge-
hevelde intellectueel eigendom.
In het bericht over het eerste

kwartaal schrijft het bedrijf vol-
doendezekerheid tehebbenover
de€5,5mrdomdiealseenvorde-
ring op de fiscus op de balans te
kunnen zetten.
De aftrekpost verlaagt niet al-

leen de belasting op winst die
Uber inNederlandhoopt te gaan
maken. Hij geldt ook voor ro-
yalty’s die vanuit onder andere
Duitsland, Frankrijk of Argenti-
nië naar Uber International bv
stromen. Die royalty’s verlagen
de belastbare winst in de tiental-
len landendieonderditbedrijf in
Amsterdamvallen.
Vragen van Het Financieele

Dagblad aan Uber over de belas-
tingconstructie bleven gisteren
onbeantwoord.
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Modellen: Victoria’s Secret
moet gedragscode tekenen
Van onze redacteur
Amsterdam

Ruimhonderd topmodellen vragen lin-
geriemerkVictoria’s Secret zich te com-
mitterenaaneengedragscodediemo-
dellenmoetbeschermen tegenonder
andere seksuele intimidatie.

Daartoehebbendemodellen,onderwie
deNederlandse Doutzen Kroes, Saskia
deBrauwenNimueSmit,eenpetitieon-
dertekend.
De oproep komt in een turbulente

periode voor het Amerikaanse lingerie-
merk,datbekendstaatomzijnjaarlijkse
showmet sexymodellen. Victoria’s Se-
cret is sinds 1982 in handen van Leslie
H.Wexner.

VorigemaandonthuldeTheNewYork
TimesdatWexnersvriendenzakenpart-
ner, de inmiddelsopgepaktemiljardair
JeffreyEpstein,zichzelfopwierpalsscout
voorhetprestigieuze lingeriemerkenzo
jongemodellennaareenvilla loktewaar
hij ze seksueelmisbruikte.
Eerder al werden de fotografenGreg

Kadel en David Bellemere, die beiden
werkten voor Victoria’s Secret, beschul-
digd van seksueel grensoverschrijdend
gedragjegensmodellen.Begindezeweek
nammarketingchefEdRazek,eenvande
machtigstemensenbinnendemode-in-
dustrie,ontslagnadatbekendwasgewor-
dendathetlingeriemerkzijneerstetrans-
gendermodelhadaangenomen.

In de betreffende petitie uiten de on-
dertekenaars, onderwie ook deNeder-
landse fotograaf Inez van Lamsweerde,
hunzorgenoverdeveiligheidenhetwel-
zijnvandemodellenendejongevrouwen
diedeambitiehebbenomeenzogenoem-
de Angel te worden, zoals hetmerk zijn
modellennoemtdiemeelopenindejaar-
lijkseshowopdecatwalk.Dezeshowtrok

Ook het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes ondertekende de petitie. GETTY

De oproep komt in
een turbulente
periode voor het
Amerikaanse
lingeriemerk

wereldwijdmiljoenenkijkers,engoldals
eenprestigeklus voordemodellen.
De laatste vijf jaar echter zag Victo-

ria’sSecrethetaantalkijkersteruglopen
van 9,2miljoen in 2014 tot 3,3miljoen
in 2018. De reden hiervoor wordt door
analistengezocht indegroeiendekritiek
ophet beeld van vrouwenals lustobject
metonrealistischelichaamsproporties.
DemodellenroepenVictoria’sSecretnu
op omop te treden tegen seksuele inti-
midatie,verkrachtingensekshandelvan
(aspirant-)modellendoorzichaanteslui-
tenbijhetRespect-programmavanMo-
del Alliance.
Model Alliance is in februari 2012

opgericht als belangenbehartiger van
modellen in demode-industrie. In ant-

woordopdeMeToo-bewegingenbijge-
brekaanadequateregelgevingrondsek-
suelegrensoverschrijding, lanceerdede
organisatie inmei2018hetRespect-pro-
gramma, eenwettelijk bindende over-
eenkomst die ondertekenaars commit-
teert aaneengedragscode.

Victoria’sSecretzouvolgensdeonder-
tekenaarszijnverantwoordelijkheidals
marktleidermoeten nemen en zo een
belangrijke stap zetten richting nood-
zakelijke verbeteringen inde industrie.
Of het dat ook zal doen, is nogde vraag.
MaarWexnerheeftwelal latenwetendat
deshowdit jaarnietdoorgaatomdathij
nietmeerpast bij deze tijd.
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ENERGIE

SBMOffshore
voorzietperiode
‘aanzienlijke groei’
SBMOffshore verhoogt de ver-
wachting voordewinst (ebitda)
endeomzet.Demarkt groeit
enhet bedrijf krijgt steedsmeer
werk. Beleggers reagerenenthou-
siast. Vijfminutennaopening
staat dekoers ruim8% indeplus.

‘Definanciële resultaten zijn
voordit jaar beter dan verwacht,
terwijl we aanhet begin staan
vaneenperiode vanaanzienlijke
groei’, zei BrunoChabas, topman
vanSBM, in een schriftelijke toe-
lichtingopde resultaten.
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BUITENLAND

Mitsotakis
schudt Griekse
politiek op
InGriekenlandbrachtende
verkiezingen van7 juli een veel
ingrijpender veranderingdan
alleende vervanging vande link-
se regering vanpremierTsipras
doorde centristMitsotakis.Deze
laatste behaaldemet zijnpartij
NeaDimokratia een ruimeab-
solutemeerderheid enheeft de
handen vrij omaande slag te
gaan. Vanaf dedag van zijnbe-
noeming tot premier zetMitsota-
kis vol in op verandering, hervor-
ming eneffectief bestuur.

a PAGINA 14

BUITENLAND

Vicepremier Italië
stuurt aanop
verkiezingen
De Italiaanse regering is in crisis.
Volgens vicepremierMatteo
Salvini zijndeplooien tussen zijn
Lega endeVijfsterrenbeweging
(M5S)nietmeer glad te strijken.
Hij heeft bij premierGiuseppe
Conte aangedrongenopnieuwe
verkiezingen. Splijtzwam is een
snelle treinverbinding tussenTu-
rijn enLyon: Lega is voor,M5S te-
gen. Als altijd is Salvini duidelijk:
‘Latenwemeteennaarhet parle-
ment gaanomte erkennendat er
geenmeerderheidmeer is.’
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. Liberale en hervor-
mingsgezinde premier
Kyriakos Mitsotakis
maakt vliegende start
met nieuwe regering.. Zowel de regering als
de oppositie heeft de
politieke toon gematigd.. Volgens oud-minister
Papaconstantinou kan
Mitsotakis het twee ter-
mijnen volhouden als hij
de vele mogelijkheden
tot zinvolle hervormin-
gen goed benut.

B U I T E N L A N D

Mitsotakis schudt

I
nGriekenlandhebbende verkiezingen van
7 juli een veel ingrijpender verandering ge-
bracht danalleende vervanging vande linkse
regering vanpremierAlexis Tsiprasdoorde
centristKyriakosMitsotakis.Dezebehaalde
met zijnpartijNeaDimokratia,ND, een rui-

meabsolutemeerderheid enheeft nudehan-
den vrij omaande slag te gaan. Vanaf dedag
van zijnbenoeming tot premier zetMitsotakis
vol in op verandering, hervorming eneffectief
bestuur.

Het besluitvormingsproces vande regering is
gestroomlijnd,met concretedoelstellingenen
voortgangscontrole.Ministers hebben richtlij-
nengekregenomde vriendjespolitiek tegen te
gaan.De toon isniet langer politiek en confron-
terendmaar zakelijk. Er ismeteenwetgeving
ingediendomdeeconomie veel ondernemers-
vriendelijker temaken.Buitenlandse investeer-
ders zijnweerwelkom, endebelastingengaan
omlaag.

MAANDEN GEWERKT
Depolitiek onafhankelijkehoogleraarEuropese
studiesGeorgePagoulatos zegt: ‘De snelheid
vanwerken is een vandepositieve verrassingen.
Dit is debest voorbereide regeringdie ik ooit
hebmeegemaakt.’ InGriekenlandgeeft dewet
een formateur slechts drie dagenomeen rege-
ring te vormenenduskomthet aanop voorbe-
reiding. Pagoulatos: ‘Mitsotakis heeftmaanden
gewerkt aan zijn teamenwerkte vervolgensheel
snel, ookmetdeopzet vandebeleidsprioritei-
ten.Hehit the groundrunning.’

Mitsotakis is geen typischeND’er, geen con-
servatievenationalist.Hij is een liberaal en cen-
trist die zijnpartij vande rechtervleugel inde
politieknaarhet centrumwil dirigeren. Pagou-
latos: ‘Mitsotakis is demeestmoderne versie
van eenND’er die er bestaat; inde zin van libe-
raal, een echtehervormer,man vanhet centrum
enantipopulistisch.Hij is heel goedopgeleid op
debesteAmerikaanseuniversiteiten.’

GikasHardouvelismaakte alsminister van
financiënMitsotakis in 2014mee inhet kabinet
vanAntonis Samaras.Mitsotakiswas toenmi-
nister vanadministratievehervorming,wat in
depraktijk inhielddat hij het ambtenarenappa-
raatmoest afslanken.

Hardouvelis verwoordt het kortmaar krach-
tig: ‘Deze regering gaat goedgeorganiseerd te
werk en is heel agressief van start gegaan.Het
verbaastmeniks.Het spoort helemaalmetde
Mitsotakis die ik als collegahebmeegemaakt.’
VolgensHardouvelis gaatMitsotakis ‘methodo-
logisch’ tewerk: ‘Hij is erg gericht op resultaat
en voertmaatregelen somsbijna geruisloos
door.’

VERZOENENDE TOON
Tijdensde regeringsverklaring endedaarop-
volgendedebatten inhet parlement sloegMit-
sotakis een verzoenende toonaanenhaaldehij
nauwelijks uit naar deoppositie.Het gebruike-
lijkemoddergooien richtingpolitieke tegen-
standers bleef achterwege, ook vandekant van
Tsipras en zijn linksepartij Syriza. Tsipras koos

Griekenland heeft een maand
een nieuwe regering. De
beleidsrichting, de toon, de
manier van werken, het is opeens
allemaal anders. Premier Kyriakos
Mitsotakis is de initiator.

In het kort in zijnnieuwe rol vanoppositieleider voor een
gematigde toon.

Eindelijkwordt er nietmeer teruggekeken
doorGrieksepolitici, schrijft commentator
Alexis Papachelas indekrantKathimerini.Het
lijkt er volgenshemopdatGriekenland45 jaar
nadekolonelsdictatuur en70 jaarnadebloedi-
geburgeroorlogde loden last vanhet verleden
afschudt enopeenmeer constructievemanier
politiek gaat bedrijven. Volgenshoogleraar
Pagoulatos is het geduld vandeGriekenmetpo-
liticimet eengepolitiseerdehoudingbijnaop.
DeGriekenwillenoplossingen. ‘Zewillendat er
niet langernaarhet verledenwordt gekeken.’

‘Het is onmogelijk’, zegt Pagoulatos, ‘het be-
lang te overdrijven vande volwassenheid vande
verkiezingsuitslag: dit is na jaren vaneendiepe
economische crisis, nadoorEuropaopgelegde
pijnlijkemaatregelen, hetmeest pro-Europese
parlement vanheel Europa.Dat geldt ook voor
Syrizadat bij de verkiezingenmaarweinig stem-
men verloor ende afgelopen jarenonpopulair
beleidmoest voeren.Het is nietmeerdewilde
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“
‘Mitsotakis
is erg gericht
op resultaat
en voertmaat
regelen soms
bijna geruis
loosdoor’
Gikas Hardouvelis
voormalige minister van
financiën

Griekse politiek op

linkse clubdie in 2015aandemacht kwam.’
GeorgePapaconstantinou trad voorde soci-

aaldemocraten vanPasok in2009aanalsminis-
ter vanfinanciën.Hijmoest na tweewekenmel-
dendat de tekortenopdebegrotingminstens
tweekeerhogerwarendande vorige regering,
vandeND,haddoen voorkomen.Hetwashet
begin vandeGriekse crisis.

MINDER IDEOLOGISCH
Ookhij is positief gestemdover de start van
hetnieuwekabinet: ‘Wegaaneenheel nieuwe
periode inmetGriekenland.Mitsotakis heeft
bewezeneenhervormer te zijn enhanteert de
stijl van eenmanager die snel tot eenbesluit
komt.Goeddathijmensenheeft benoemddie
inhet verleden in centrumlinkse regeringen
hebbengediendenookgoeddathij eenminder
ideologische stijl van regeren voorstaat.’

MaarPapaconstantinouheeft ookde indruk
datMitsotakiswil hervormen ‘zonder al te veel
eieren tebreken’.Hij zegt dat er indicaties zijn
dat erminder verandert danmogelijkwas ge-

Kyriakos Mitsotakis won de verkiezingen op
7 juli. Sindsdien gaat hij voortvarend te werk
omGriekenland te hervormen.
FOTO: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

weest. Zo zijn ernaast ‘bekwame technocraten’
ook eenaantalmensen totminister benoemd
diedeel uitmaakten vande ‘oude en conserva-
tieveND-kliek’.

Bij het staatsbedrijfHellenic Petroleumstaat
debenoemingop stapel vanYannis Papathana-
siou. ‘Datwasmijn voorganger opfinanciën’,
zegt Papaconstantinouopcynische toon, de
ND-politicusdiehet enorme tekort opdebegro-
ting achterliet. ZoheeftMitsotakis iemand van
deoudekliekopenige afstandgezet. Papacon-
stantinou: ‘Dit hadMitsotakis niet hoevendoen.
Ikbegrijphet.Dit is politiek.Maarhet frustreert
me.’

NORMALE OMSTANDIGHEDEN
Voorhet eerst inmeerdan tien jaar is er inAthe-
ne een regering aangetredendie ondermin
ofmeernormale omstandighedenhaarwerk-
zaamhedenkanuitvoeren.De economie groeit
en zolangdat het geval is legt debegroting geen
extremebeperkingenop.Ookkandeoverheid
veel goedkoper geld lenennuookdemarkten

blij zijnmethet aantreden vanMitsotakis ende
rente op staatsobligatiesmet een looptijd van
tien jaar is gedaald tot slechts 2%.

MaarPapaconstantinou vraagt zich af ofMit-
sotakis tochniet te veel heeft beloofd: ‘Hijwil de
belasting verlagen, diemóétenook lager, ze zijn
veel te hoogopgeschroefd,maarde vraag is of
debegrotinghet al toelaat.’ Griekenlandmoet
vooralsnog voldoenaande eis vanEuropa van
eenbegrotingsoverschot van3,5%vanhet bbp.

Eenpunt van zorg is ofMitsotakis zijn ei-
genpartijmeekankrijgen. Papaconstantinou
noemtdat onzeker. Pagoulatos zegt dat deND
voorMitsotakis ‘gevaarlijker’ is dandeopposi-
tie: ‘Maarhij beschiktwel over politiek kapitaal
dankzij de verkiezingsuitslag.Hij heeft departij
weer aandemacht gebracht.’

‘Er is heel veel veranderd indit landmaar er
moet ooknogheel veel gebeuren’, zegt Papacon-
stantinou. ‘Het betekent ookdatMitsotakis nog
over eengroot aantalmogelijkhedenbeschikt
om tehervormen.Als hij dat goed speelt kanhij
twee termijnenals premier aanblijven.Maar
vanzelf zal dat niet gaan,wantTsiprasheeft
maar 4procentpunt vande stemmenverloren
enkoerst ook richtinghet politieke centrum.De
grote vraag iswiede volgende verkiezingenover
vier jaar gaatwinnen.’

PLEASANT SURPRISE?
Mitsotakis zei bij zijn aantredendatGrieken-
landdepleasant surprise vanEuropawordt. Is
dat realistisch? ‘Het zoukunnen’, zegt Pagoula-
tos. ‘Het kaneengerechtvaardigde verwachting
zijn. AlsMitsotakis doetwathij heeft aangekon-
digdkanhet eenwinnendeagendablijken te
zijn.’

VolgensPapaconstantinougaathet om
de vraagof het lukt de groei structureel op te
krikken.Dan is een sterke groei vande inves-
teringen, vooral ookuit het buitenland, zeer
belangrijk.De investeringen zijn gehalveerd
en vergelekenmetde rest vanEuropa zeer laag.
‘Ookhier is dus vrij gemakkelijk en snel resul-
taat te boeken. Lukt dat, dankandiepleasant
surprise eruit komen.’

“
‘Dit is na jaren
vandiepe cri-
sis hetmeest
pro-Europese
parlement van
heel Europa’
George Pagoulatos
hoogleraar Europese
studies
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