
Wat wil president Trump eigenlijk? 
De beleidsplannen van Trump blijven vaag, maar beloven desondanks weinig goeds 
 
Het is voorlopig een raadsel welk beleid Trump zal voeren als president. Hij heeft geen politieke of 
militaire ervaring, zijn beleidsplannen blijven vager dan vaag en zijn adviseurs van bedenkelijk allooi. 
We kunnen alleen afgaan op zijn uitspraken tijdens de campagne. Als hij die woorden omzet in daden 
staan de VS en de wereld op hun kop. 
 
Immigratie 
Wellicht het allerbelangrijkste campagnepunt van Trump is de bouw van een ‘ondoordringbare’ muur 
op de grens met Mexico om de illegale migratie te stoppen. Hij heeft ook gezegd dat hij tijdelijk de 
immigratie wil stoppen vanuit "regio's in de wereld die erom bekendstaan het terrorisme te exporteren". 
De plannen van Obama om de ontelbare illegale migranten te legaliseren zal Trump van tafel vegen. 
Hij gaat die mensen net uitzetten. 
 
Economie 
Trump belooft 25 miljoen nieuwe Amerikaanse jobs in de volgende tien jaar. Hij wil een reeks nieuwe, 
grote infrastructuurwerken starten - uitgevoerd met Amerikaans staal en door Amerikaanse werknemers. 
Alles samen voor vijfhonderd miljard dollar aan investeringen. Van waar hij dat geld gaat halen weet 
niemand. 
 
Belastingen 
Rijke Amerikanen mogen zich verwachten aan belastingverlagingen. Trump rekent erop dat ze hun geld 
zullen investeren in de economie en banen zullen creëren 
Trump wil de belastingen verlagen en de fiscaliteit vereenvoudigen. De hoogste schijf gaat van 40 naar 
33 procent. De belasting over bedrijfswinsten gaat omlaag en de erfbelasting wordt afgeschaft. Kort 
samengevat: de rijken mogen zich verwachten aan een reeks belastingverlagingen. Trump rekent erop 
dat de rijken dan hun geld zullen investeren in de economie en banen zullen creëren - de ‘trickle-down 
economics’. 
 
Handel 
Trump noemt zijn benadering ‘Amerika eerst’, wat betekent dat bondgenootschappen en coalities niet 
worden goedgekeurd tenzij ze de VS voordeel bieden. Het handelsakkoord met de landen rond de 
Stille Oceaan zal hij daarom niet ratificeren. Het handelsakkoord met buurlanden Canada en Mexico 
wil hij heronderhandelen. 
 
Diplomatie 
Trump beschuldigt China ervan zijn munt onder te waarderen om exportproducten goedkoop te maken 
en stelt voor om daarom hoge invoertarieven te heffen op Chinese producten. Dit zou tot een 
handelsoorlog kunnen leiden. Trump is een tegenstander van het nucleaire akkoord met Iran. Dat is 
volgens hem een slechte deal. Tegelijk roept hij op tot betere banden met Rusland en is complimenteus 
over Poetins autoritaire leiderschapsstijl. 
 
Terrorisme 
IS verslaan is voor Trump het belangrijkste punt. Maar voorlopig heeft hij daar nog weinig over gezegd 
behalve dat hij ‘would knock the hell out off the terrorists’. Hij overweegt om dertigduizend soldaten te 
sturen naar het Midden-Oosten.  



Tegelijk heeft hij de Syrische burgeroorlog al bestempeld als een zaak voor Rusland. Trump heeft ook 
zijn steun uitgesproken voor verregaande verhoortechnieken zoals waterboarding. 
 
Militair 
Trump roept op tot betere banden met Rusland en is complimenteus over Poetins autoritaire 
leiderschapsstijl 
Trump heeft grote kritiek op de NAVO. Hij wil nog wel deel uitmaken van het militaire bondgenootschap, 
maar alleen als de bondgenoten meer betalen om onder de Amerikaanse militaire paraplu te schuilen. 
Voor het Amerikaanse leger zelf heeft Trump dan weer grootse plannen. Hij wil een half miljoen nieuwe 
soldaten rekruteren, en een reeks nieuwe gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen laten bouwen. De VS 
moet angst aanjagen. 
 
Klimaat 
De verkiezing van Trump hangt als een donderwolk boven het klimaatakkoord van Parijs. Trump gelooft 
niet in de klimaatverandering en doet die af als een samenzwering tegen de Verenigde Staten. Als hij 
dat wil, kan Trump het klimaatakkoord opblazen in 2020. Sowieso heeft Trump al verklaard dat hij de 
zwaar vervuilde steenkoolindustrie nieuw leven wil inblazen. Onder Obama is die aan banden gelegd. 
 
Sociaal beleid 
Trump verzet zich tegen abortus, en wil ook liever af van Obamacare en van het homohuwelijk 
Obamacare, Obama's hervorming van de ziekteverzekering, wil Trump opnieuw afschaffen. Als het van 
de nieuwe Amerikaanse president afhangt wordt ook het homohuwelijk teruggeschroefd. En hij verzet 
zich tegen abortus, behalve bij een verkrachting of levensbedreigende omstandigheden. Trump stelt voor 
twintig miljard dollar uit te trekken in zijn eerste jaar als president om het onderwijsniveau op te krikken. 
Tegen het officiële Republikeinse standpunt pleit Trump voor zes weken betaald moederschapsverlof. 
 
Wapens 
Trump gelooft niet in een strengere wapenwetgeving. De oorzaak van de vele schietincidenten in de VS 
zijn wel de zieke mensen, ’die toevallig ook intelligent zijn’. Trump is een voorstander van ‘law and 
order’. Hij zegt dat de politie gehinderd wordt door politieke correctheid. Hij steunt dan ook de 
controversiële stop and frisk, een praktijk waarbij agenten mensen op straat mogen fouilleren als ze hen 
verdenken van illegale activiteiten 
 
Banken 
Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de grootbanken aan veel striktere regels onderworpen. Trump 
noemt dit strakke keurslijf ‘een ramp’ en wil een deel van de regels opnieuw versoepelen. 
 
Justitie 
De nieuwe president mag tussen de één en drie opperrechters benoemen in het machtige 
Hooggerechtshof (Supreme Court). Trump heeft beloofd om voor oerconservatieve rechters te kiezen. 
Als dat gebeurt zou veel juridische vooruitgang die geboekt is voor de holebi- en 
transgendergemeenschap worden teruggeschroefd. 
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