De Amerikaanse verkiezingen

Op 3 november vinden de Amerikaanse verkiezingen plaats. Joe Biden en Donald
Trump voeren een bitse strijd voor het presidentschap. Tijdens het eerste tv-debet
waren de grote verliezers de naar schatting 100 miljoen tv-kijkers. Zij konden niet veel
te weten komen van het programma van beide kandidaten omdat er gescheld werd en
vooral Trump zijn tegenstander niet liet uitspreken. De media spraken schande over
de houding van de president.
Onlangs heeft de Amerikaanse krant The New York Times (NYT) een rapport
gepubliceerd over de belastingaangiften van Trump. Het kreeg meer dan twee
decennia aan aangiften in handen.
De president weigert al van voor de verkiezingen van 2016 de informatie over zijn
belastingen vrij te geven, omdat hij zegt dat er een audit loopt over zijn aangifte. Een
audit betekent nochtans niet dat hij dan wettelijk verhinderd is om zijn aangiftes vrij te
geven en het is nochtans sinds midden jaren 70 de traditie in de VS dat elke president
zijn belastingaangiften publiek maakt.
Uit het rapport van de NYT blijkt onder meer het volgende:
1. Volgens NYT betaalde de president in tien van de vijftien jaren voor hij president
werd geen federale inkomstenbelastingen, grotendeels omdat hij aangaf meer
verliezen te lijden dan dat hij winst maakte.
2. De Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS) onderzoekt al sinds
2011 een aftrekpost van ruim 70 miljoen dollar. Hij claimde die aftrek vanwege een
failliet casino. Als de IRS oordeelt dat die belastingteruggave onterecht was, hangt er
Trump een claim van meer dan 100 miljoen dollar boven het hoofd.
3. Ivanka Trump, de oudste dochter van de president, zou haar vader geholpen hebben
om zijn belastingen te verlagen. Zo kreeg ze consultancy-vergoedingen toen ze nog
voor Trumps zakenimperium werkte.
4. Trump schept graag op over zijn bedrijven en zet zichzelf graag neer als een zeer
geslaagd zakenman. Maar volgens de NYT zijn Trumps belangrijkste bedrijven,
waaronder zijn vele golfbanen en een belangrijk hotel in Washington, jaar na jaar
zwaar verlieslatend.
5. Verder ontdekte de krant dat Trump de komende vier jaar zo’n 400 miljoen dollar
moet afbetalen aan schuldeisers. In de jaren 90 maar ook daarna heeft Trump
ontzettend veel schulden gemaakt. De meeste leningen moeten binnen de volgende
vier jaar afbetaald worden.
6. De NYT stelt dat uit de belastingaangiften blijkt dat het presidentschap een positief
effect heeft gehad op de privé ondernemingen van Trump. Al van toen hij nog een
presidentskandidaat was, kreeg hij geld van lobbyisten, politici en buitenlandse
functionarissen die betaalden om in zijn eigendommen te verblijven of zich bij zijn clubs
aan te sluiten.

Volgens President Trump is dit alles ‘fake news’.
Het wordt zeker spannend op 3 november. Dat heeft alles met de zogenaamde ‘blue
shift’ te maken. Sinds een aantal jaren blijkt dat de Republikeinen (de ‘roden’) het bij
verkiezingen altijd beter doen als de eerste uitslagen binnenlopen. Wanneer de iets
complexere stemmen geteld zijn, bijvoorbeeld degene die via de post toekomen,
maken de Democraten (de ‘blauwen’) hun achterstand goed of bouwen ze hun
voorsprong uit. Grondwetspecialisten vrezen dat Trump zich op die manier op 3
november tot winnaar zal uitroepen, vóór Biden aan zijn inhaalrace kan beginnen.
Alles wijst erop dat Trump daarop mikt. Hij schept al maanden de indruk dat stemmen
per post, wat door corona veel meer zal gebeuren, de deur openzet voor fraude. Uit
polls blijkt dat vooral de Republikeinse kiezers nu toch zelf naar de stembus zullen
trekken, terwijl een meerderheid van de Democraten van plan is om het per brief te
doen.
Tegelijk doet Trump er alles aan om het kiezen per post in het honderd te laten lopen.
Dat moet hem de kans geven om de stemmen die in de dagen en weken ná 3
november binnenkomen, aan te vechten. De Republikeinen brengen alles in stelling
om elke onregelmatigheid – zoals een handtekening op de verkeerde plaats – aan te
grijpen om stemmen te vernietigen. Dat proces kunnen ze zeer lang rekken. Alleen
moet elke staat op 8 december wel vertegenwoordigers aanduiden voor het ‘Electoral
College’, het orgaan dat de president uiteindelijk aanduidt..
Het hoeft geen betoog dat je zo razendsnel in een constitutionele crisis belandt.
Een geweldloze machtsoverdracht behoort nochtans tot de kern van een democratie.
De kandidaat die verloren heeft, feliciteert zijn tegenstander en bereidt zijn kiezers voor
op vier oppositiejaren. Als die regel niet meer gerespecteerd wordt, zit je zeker in de
VS op onbekend terrein.
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