actueel Verkiezingen VS

Battle

for bucks
Hillary Clinton en Barack Obama zijn verwikkeld in
een nek-aan-nekrace. Die gaat niet alleen om kiezers, maar ook
om geld. Wie wint het gevecht om de campagnedollars?
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Samen kunnen we geschiedenis maken,
p de avond voor Super Tuesday
ontvingen alle supporters van
kunnen we Amerika veranderen, de wereld
Barack Obama een e-mail van
veranderen. Yes we can! Michelle besluit
Michelle, de vrouw van de senahaar mailtje met ‘Dit is ons moment – doe
tor uit Illinois, getiteld: ‘Dit moet je zien.’
alsjeblieft wat je kunt. Michelle.’ Naast haar
naam staat een knalrode button, waarop in
‘Een vriend stuurde me deze video’,
schrijft ze in de e-mail, waarin de geadreskapitalen staat geschreven: DONEER. Je
seerde met de voornaam wordt aangesprohoeft er alleen maar op te klikken.
ken. ‘Na bijna een jaar
Dat doen de Obamacampagne voeren heb ik al
supporters bij duizenden.
veel dingen gezien die me
Clinton en Obama Alleen al in januari trok
diep raakten, maar dit moet
zijn campagne 224.000
gaven afgelopen
ik met je delen.’
nieuwe donateurs. Over de
hele maand ontving de
Het blijkt te gaan om de
week samen
muziekvideo ‘Yes We Can’,
Obama-campagne 32 milgemaakt door Obama-supjoen dollar. Alleen de Deporters. Rondom beelden
mocraat John Kerry haalde
van een speechende Barack
ooit in een maand meer
miljoen dollar uit
bezingen artiesten van alle
geld op, 34 miljoen in juni
aan tv-spotjes
2004. Maar dat was in het
leeftijden en alle rassen
Obama’s boodschap. ‘There
kader van een algemene
has never been anything
verkiezing, dus toen hij de
false about hope.’ In de clip, gemaakt om
presidentsnominatie al op zak had. Michael
kijkers kippenvel te bezorgen, wordt niet op
Malbin, directeur van het Campaign Finance
een groot woord meer of minder gekeken.
Institute, een denktank in Washington, be-

ziet het ‘met bewondering’. “De meeste kandidaten zijn al blij als ze dat tijdens de voorverkiezingen in een heel jaar ophalen.”
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Clinton vs. Obama

De kandidaten voor het presidentschap hadden op 31
december 2007 in totaal 582 miljoen dollar opgehaald.
De Democraten waren met een totaal van 317,3 miljoen
dollar succesvoller dan de Republikeinen, die 264,7
miljoen dollar inzamelden.

Eind 2007 hadden Clinton en Obama bijna hetzelfde
bedrag aan donaties ontvangen. Het verschil: de hoogte
van individuele giften. Obama haalt meer dan twee keer
zoveel aan kleine donaties op, Clinton doet het beter in
maximale bijdragen.

Top-3 van geldinzamelaars, 31-12-2007 in mln. dollar

Ontvangen donaties, 31-12-2007 in mln. dollar

115,6
102,2
43,9

Romney
Giuliani
McCain

88,5
60,9
41,1

Edwards en Giuliani zijn inmiddels uit de race gestapt.
Per 1 februari had Clinton 129,1 miljoen en Obama
134,2 miljoen ingezameld.
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Democraten aan kop

Democraten

Momentum

De enorme, wervende kracht van de Obama-campagne heeft vooral met de persoon
Obama te maken, zegt Malbin. “Obama weet
iets los te maken bij de mensen dat ik sinds
Bobby Kennedy, de broer van John F., niet
meer heb meegemaakt. Zodra mensen voor
Obama vallen, willen ze deel uitmaken van
zijn beweging. Daardoor zijn ze snel bereid
geld te geven.” Naast de ‘elektrificerende
persoonlijkheid’ van de kandidaat is de Obama-campagne ook een goed geoliede geldmachine. “Ze doen alles goed. Ze begonnen
sterk met fundraisers in Hollywood en op
Wall Street, waarmee een basis werd gelegd.
Die bouwen ze uit door handig gebruik te
maken van sms, e-mail en internet.”
Obama’s klapper in januari verklaart
Malbin vanuit het fenomeen ‘momentum’.
“Toen hij Iowa won, realiseerden mensen
zich dat hij wellicht echt een kans heeft.
Mensen hebben misschien een zwak voor
underdogs, maar ze geven liever geld aan
een winnaar.” Dat men meer is gaan doneren toen Clinton New Hampshire won, gelooft hij niet. “Dat is spin van de Obamacampagne: die willen dat we geloven dat er
een anti-Clinton-beweging is.”

bryan snyder/reuters

Obama profiteert als fondsenwerver ook
van zijn verleden als gemeenschapsorganisator in Chicago, denkt Benjamin Katz, directeur van CompleteCampaigns.com, een
bedrijf dat webapplicaties levert aan partijen. “Wat hij daar deed, doet hij nu op internet: een gemeenschap opbouwen.” De sites
van de meeste kandidaten draaien alleen om
donaties, zegt Katz. “Ook Obama vraagt om
geld, maar hij nodigt bezoekers ook uit mee
te denken, om vrijwilligerswerk te doen. Net
als in zijn speeches vraagt hij mensen om tot
zijn beweging toe te treden.” Een goed voorbeeld is Obama’s MySpace-pagina. “Het is
een echte MySpace-pagina, dus met video,
audio, splash, geen typische campagnewebsite. Hij benadert de bezoeker als een vriend
en die vraag je niet meteen om geld. Hoewel
hij dat uiteindelijk natuurlijk wel doet.”
Obama heeft 257.137 MySpace-vrienden.

Bleekjes

Bij dit alles steekt de 13,5 miljoen dollar
die Hillary Clinton in januari heeft geworven wat bleekjes af. “Dat is geenszins een
teken dat ze een zwakke campagne voert”,
zegt Sean Parnell, directeur van het Center
for Competitive Politics, een denktank in
Alexandria, Virginia. “Ook Clinton is uiterst
effectief in fondswerving. Laten we niet vergeten dat 13,5 miljoen in één maand tijdens
de voorverkiezingen een fantastisch bedrag

is. Het valt alleen een beetje in het niet bij
Obama’s 32 miljoen.”
Parnell acht het niet uitgesloten dat het
beeld omdraait na Super Tuesday. “Als Clinton als koploper uit die dag te voorschijn
komt, krijgt zij misschien net zo’n duw in de
rug als Obama in januari.” Hij wijst echter
ook op een probleem dat de Clinton-campagne heeft: ze krijgt relatief weinig lage
donaties, zeker vergeleken met Obama, en
drijft vooral op de maximale bijdragen van

zingen vertoonde buitensporigheid veroorloven: een reclamespot tijdens de Super
Bowl van vorige week zondag.
Nu de nek-aan-nekrace tussen Clinton
en Obama in elk geval doorgaat tot 4 maart,
als de belangrijke staten Texas en Ohio
stemmen, en mogelijk nog veel langer, zullen de kandidaten de opgehaalde miljoenen
hard nodig hebben. De dollars gaan op aan
spotjes op radio en tv, salarissen voor campagnemedewerkers, transport van het hele

‘Ze hebben misschien een zwak voor underdogs,
maar ze geven liever geld aan een winnaar’
Michael Malbin (directeur Amerikaans Campaign Finance Institute)

2.300 dollar per gever. “Daardoor kan ze niet
nog eens een beroep doen op die mensen.”
Een ander nadeel dat Clinton heeft ten opzichte van Obama is dat de laatste meer aanhang heeft onder hoogopgeleiden. “Die zijn
vaker op internet en zijn dus makkelijker
bereikbaar voor de campagnes.”
Vast staat dat Obama’s januarimiljoenen
precies op tijd kwamen. Daardoor kon hij
gelijke tred houden met Clinton: samen gaven ze de afgelopen week 19 miljoen dollar
uit aan tv-spotjes. Daarbij kon Obama zich
zelfs een niet eerder tijdens de voorverkieFEM business 9 februari 2008

circus en nieuwe fundraising.
Inderdaad, een groot deel van het geld
gaat op aan het ophalen van nog meer geld.
Het is een van de vele tekortkomingen die
Parnell ziet in het huidige systeem van campagnefinanciering. “De invloed van het geld
is zo groot dat kandidaten als John Edwards
en Bill Richardson ondanks hun indrukwekkende staat van dienst zich vroegtijdig terugtrokken. Ze hadden gewoon niet genoeg
geld om hun boodschap bij een groot publiek af te leveren.”
Het succes van de Republikein John Mc17

Standplaats

bloomberg

Cain in deze voorverkiezingen lijkt dat tegen te spreken. De 71-jarige senator uit Arizona kwam platzak in New Hampshire aan
en is nu koploper. McCain is echter een verhaal apart, stelt Parnell. “Dat is een onderscheiden oorlogsheld, die een eeuw in de
Senaat heeft gezeten en in 2000 bijna de
nominatie won. Hij had zoveel naamsbekendheid dat hij met weinig geld kon instappen. Dankzij alle gratis media-aandacht die
hij vervolgens na zijn overwinning in New
Hampshire kreeg, kwam ook het geld binnenrollen. Want dat had ook hij nodig om
het tot in dit stadium vol te houden.”
Afschaffen en overgaan op een systeem
van publieke campagnefinanciering ziet
Parnell niet zitten. Hij doet liever het tegenovergestelde: schaf de maximale donatie

Oorlogsheld McCain kon gemakkelijk instappen.

van 2.300 dollar per gulle gever af. Als
voorbeeld haalt hij de kandidatuur van Gene
McCarthy in 1968 aan. “Die haalde bij een
groepje progressieve miljonairs die tegen de
oorlog in Vietnam was heel veel geld op om
zittend president Lyndon Johnson in New
Hampshire te verslaan. Johnson won nipt,
maar trok daaruit de conclusie dat hij niet
meer genoeg steun in zijn partij had. Hij gaf
op. Zoiets kan nu niet meer.”
Ook Malbin van het Campaign Finance
Institute zou de campagnefinanciering
graag anders geregeld zien. Hij zoekt het
echter in kleine aanpassingen op de huidige
regelgeving. ‘De grondwet bepaalt dat campagnedonaties een vorm van vrijheid van
meningsuiting zijn. Daar valt niet aan te tornen. Maar we hebben daar al beperkingen
op aangebracht met de maximale bijdrage,
dus waarom niet nog meer?’
Hij denkt aan een uitgaveplafond voor
de campagnes en het aantrekkelijk maken
om voor publieke financiering te kiezen.
Maar afschaffen: nee. “Niet-politieke groeperingen kunnen altijd uitgeven wat ze
willen, en daar moeten de kandidaten zich
tegen kunnen beschermen.” Katz van CompleteCampaigns.com ziet liever helemaal
geen veranderingen. “Ik houd niet van het
idee dat de overheid zou bepalen hoe en of
ik mijn geld tijdens de verkiezingen uitgeef.
Dat zou on-Amerikaans zijn. Het zou me
ook mijn brood kosten.”

arjan paans

woont sinds 2003 in Berlijn.
Hij is correspondent van EM
Business, AD, Elsevier en De
Standaard.

‘Zwarte Kerst’
Duitsers hebben de naam zich altijd keurig aan de regels in hun land te houden. Maar,
betekent dat ook dat ze geen zwartwerkers inhuren en altijd keurig belasting betalen?

H

et chaletje dat we afgelopen
Kerst huurden, ligt idyllisch
tussen de appelboomgaarden
van een Zwitsers bergdorp. Het
is eigendom van een Nederlandse familie,
als appeltje voor de dorst. Het is niet zo
groot, niet écht luxe, en het is even rijden
naar de skipiste. Maar de open haard is
heerlijk, en na tien vakanties is het chaletje
voor ons zó synoniem met wintersport dat
we elke keer teruggaan.
Omdat we toch in Zwitserland waren voor
een reportage over het naderende EK Voetbal konden we er een dag eerder heen. Het
chalet werd dan iets duurder, maar dat hadden we er voor over. Alleen wilden we een
bonnetje, zodat we het van de belasting
konden aftrekken. Zwitserland, huisje, bonnetje. Welk woord hoort niet in dit rijtje
thuis? De eigenares ontplofte. Een bonnetje?! Geschrokken boden we onze excuses
aan. Eenmaal boven aangekomen zagen we
dat het chalet omringd was door een dik
pak verse sneeuw, en verzoenden we ons
met deze witte, ‘zwarte’ kerst.
Hoe kon ik vergeten dat zwart geld de
smeerolie van onze economie is? Jaarlijks
worden in Nederland miljarden euro’s
zwart geld witgewassen, wat brood op de
plank betekent voor talloze middenstanders, tuinmannen, schoonmaaksters en
klusbedrijven. Dat leerde ik op de middelbare school en thuis, waar de tuinman het
liefst ‘zonder bon’ werd betaald.
Als kleine zelfstandige in Duitsland heb ik
belang bij zoveel mogelijk bonnen. Van
etentjes, aankopen van kladblokken en
pennen en desnoods van overnachtingen in
Zwitserse chalets. Een Duitse ondernemer
die moeilijk doet over een bonnetje! Dit
voorval ben ik in de afgelopen vier jaar
nog niet tegengekomen. Ook de huur van
een vakantiehuisje in de Eifel, waar ik
kwam om te werken, kon ik dankzij een
keurig, handgeschreven factuur rustig van
de belasting aftrekken.
Leve de Duitse belastingmoraal dus? Uit het
jaarlijkse onderzoek van de in zwart geld
gespecialiseerde Oostenrijkse econoom

 Mars van Grunsven - New York
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Friedrich Schneider blijkt het tegendeel.
Volgens zijn berekeningen bedraagt de
zwarte geldstroom in Duitsland jaarlijks de
lieve som van 349 miljard euro, 15 procent
van het totale bruto binnenlands product
(bbp). Van de 21 Oeso-landen liggen onze
oosterburen op het gemiddelde, maar ze
scoren slechter dan Nederland, dat met 10,9
procent bij de best presterende vijf landen
hoort. Wat de Duitse overheid ook probeert,
de hoeveelheid zwart geld loopt slechts
mondjesmaat terug. Vooral nu het met de
officiële economie minder gaat. Na jaren
van sombere statistieken schreef Schneider
in 2006 dan ook het boek Ein Herz für
Schwarzarbeiter, een lofzang op de zwartwerker. Schneider mag dan gelden als de
hoogste autoriteit op het gebied van de officieuze economie, andere cijfers zeggen
meer over de belastingmoraal. Uit een eind
vorig jaar verschenen Eurobarometer over
zwart werk in de EU, blijkt dat Nederlanders samen met Denen de lijst van grootste
zwart geldzondaars aanvoeren. Liefst 27

Zwitserland, Huisje, bonnetje.
welk woord hoort NIET in dit
rijtje thuis?
procent van de ondervraagden gaf aan in
de afgelopen jaren werk te hebben laten
uitvoeren zonder daarvoor een bonnetje te
vragen. In Duitsland was dat 6 procent, bijna net zo laag als bij de nog ‘voorbeeldiger’
Spanjaarden en Cyprioten.
Betekent dat nu dat wij zoveel stouter zijn?
Het verschil blijkt vooral in de hoeveelheid
werk te zitten. Terwijl een Nederlander zijn
Poolse klusjesman zonder gewetensbezwaren zijn huis laat overschilderen, laat de
Duitse bouwondernemer met even weinig
scrupules zijn Poolse personeel per week
acht uur overwerken en tilt het Finanzamt
(Duitse belastingdienst) zo voor miljoenen.
Vergeleken met de Duitsers zijn wij slechts
kleine krabbelaars. Laat dat bonnetje maar
zitten!

